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عفوظةالطبعح!وق

الأولىالطبعة

7691(فويو)-نايرحز
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!لاضز

4891عام(مايو)أيار15نيائيلإص!رلةولادةجاءت

التاريحذلكقبلالمالميةالص!يونيةصمدتهاعنيفةطلأالذروة

بلتمورمؤتمرففي.بلنمورنحططبواسلىةسنواتصتبنحو

ي!اصيةمقاصدمعنصراصةللاعلانسببالصهاينةلدىكاق

كانت!سياسيةالصهيونيةأنوصع،الأميركيالعامالرايأمام

*دية،دو!هلمحقيقعينيهاز!بواضه،طويلبرقتذلكقبل

قضاععنالتامال!مثفأركتاطديثالتاريخظروفف!ن

عناالصهيونيةالمنظمةأعلنتأنوبد.الصهيونيةالمعاصد

تنظ-يملاثستضروريأعطفهاعتبرتالذممطللبلدنحططها

الصهاينةوا-تطإع.بلتمورنحط!لدعمالأميرقياليو!ية

يتكلوتبأ!معاءالاهالأمرإدلىءنيالصعوبةمنثيء!"

من.عندئذةباتفدطين-صيةنيالأميركيينأليهودبلسان

القياآالحكومةطالبتالأميركيةاليهو!يةبأنالإدعاءالمم!كن

المامالرأيمنكبيرذ3تنظيمالصهاينةواستطاع.اللازمإلممل

أ،-تهالأقيالمؤاف-،الفرصاغتنامهمبفضلنحططهملتأييد
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الظروفمنصبيرعددكلوإعمادما!!يركية01-"ي!وقائع

يهمللمالأميري"كاوذفرسأنالندجةنيوبء.المؤاتية

الولاياترئيسإنبلبلتمورمخططروحكلللوافقةوحد.

.الكونضرسحذويحذوأنمانوعأأرغمأيضأهوالمتحدة

مملىالطفالىالأصيركيةاطممومةاقتيدتبيأأؤ"إلا

والستراتيبيةصيةلدللمومااالهواءلمنعددءالني!ص!وافىط!

الواقعوفياجماحهوكبحالهطف"تامناطدالىوالاقتصادية

بحيثروزفلتالرنيسوفاةقهلالمضافىةالمواملدلمكؤةدمت7

يزالونلاالصيابنةبأنالاعتقادكلتبمثالأدلةكلأنبردا

"دفهم.تحةيقءنفيببد

كرومن.سماريوقه!امالمفاجئةروزفلتبوناةول!ن

منمتزا،دءطفكلللحصولير*!مالتةدملاصهاينةأتيحمحله

مم!درومناطلاعفصدم.المتحدةالولاياتورئيسالكونفرس

ميولهالىبالإفاتةالفدطيذ"للقضه-ةالملأثبةالدضائل

تأييد.يمنحأنالىالأمربادىءفيقادهعاكانةةالمف4الانسار

رستضدمأ%-تأنعغ!اأنهإلاالصيمنيلدخططالمطلق

عندماوذ)كالمسألةلمرقل-سلة4ا-تضدمهالذيذةسهالت!نيك7

أكثر،-لميةتبدوتأييدهنتاهئجأفذت

الص!وزرجةالمياسةفوةكاملاصلشدتنفسهالوفتوفي

كلالعصطرةيمكنلاأنهاتضحأننرنذ.المتحدةالرلايات.ني

مرةتستطيعالص!ونية-لةالمنافالزعامةأنبدا،بريطانيا
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صصلوقد.الصهاينةاصلحةالميزانفيالثقلرضعأضرى

استعمالةيهأم!كنالذينةسهالوقتفيالزعامةنيالانتلال

ف!ن.رومةكأ!اة،المت!دةالأممنيئلهادالمتحدةالولاإت

المتص!دةاط!موحمي!ما"مرن"يةنيتتمأت

تةسيمإلىيردعو4791عام(نونربر)الثافيتشرفيشني

والالمحادالمتحدةالولاياتمنضديدةبمؤازرةوذلكفلس!طين

فجماخرىيركيةيهيممرااطكوتفيمولدى.الس!وفماقى

تأضيرإلىالسهحطقررتالتقسيمقرارعندولياينبم!!ن

دذاة!االتياببارةالجهودمنفهالرغمذلكومع.الةفه،يةفو

الأميرصيةالحكومةزرت2المماكسةا)صالحذاتاءاعات

ءضوتفةيوهكذا.د،اع!فتثمومنلأصثاينةمه!ما

بلتمورتططإدخالفيلأص!-يرنيةا&ظه،فيصتستواتعت

.الخار-ةاميركاسماصةالى

تمحمةاالسشزطزد+-.ه.القصهدو

،الا--صلقاعن،مكنأكلا،اكثابوكشفالصأيوف،

!مة.لأءيرا-4لدبلومااروتطولأ!بونيةشاط11بينشرلمباسا

نحىحوالذيافىططعنأفقاباكشفمحاولهوسلمبذل

ل"مصذاتالصوتمرؤفمةقووة4ففت!وفيفيالصثاينة

إلىليصار،4يالأميرسيةالسبالأجهزةاس!تضدامؤتطبع

ذويمنوكغير!م.الخارب"أءيركاسياسةليصبحنحططماتهفما

اكوفيقمنمتفاوتةددرجاتبمونالذيئيئال!يرالمصالح

استخدمففد،اطارجيةأصيركاباسةظطاثمدمجإلى
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وكل،الأمير!النظامنيالضيعالمتاتالوصانلالصهاينة

معينةألوانأيكرهونقدالسياع!ةهذ.ممارضيأنمنالرغم

استخدمهاا)ياالعامةالأساليبأتيظهر،التكنيكمن

يرغبولا،الديموقراطيالتكنيكإطاركنمنهيالصهاينة

اتبعتهاالتنا-ةادأصاليبمم!عامأصكأيصدرأننيالكاتب

التحنيل!الكتابهذانطاقيصمملوإذ.الصهيونيةالمنظه"

ذوكلأأناطةيقةين!كرلا،الصهيونيةاكظمةاستخدمتهالذي

أدصدضغطأيصذلوننفسهالوقتنيكانوا،الموبمنالمصةالح

الصهاينة.كضةطةممالآليسول!نه،المعاكعصةالمجةني

دولةظقبأنالاس!ماجيبةكطلاال!تبف!ن،ذلدمم!ز!

أميركاسياسةاتخذتهالذيالالمحا.الىكليةسببهيمو!إصرائيل

نيمدينةائيلإصأنالبمضيدعياطصقةوني.اطارجية

ئنرلةوعصابةوالأرغونالهةاياأعالالىبولادغاالأصاس

وإذا.فلسطينمنالبريطانيينانسحابيةصوجميماأيضأ

انرجيةأميركا،سياستأكيداتح!فضالةولهذاصحةتأكدت

لهذ.النسيالثقلتقديرالا-نيمكنلاأنهوبما.الأدنىصد.الى

إخظص"اأنةقطيظهرأنالىال!تبيسحى،افتلفةالحوامل

الحارجيةالأميركيةالسياسةكلبميدحدالىأدرتالصيمنية

ممين.تكنيكبوا-ط،

منابىوعاتمختلفمم!للقيمينجدآمدفيال!تبوإن

فقد.ممكنةممونىةهـاصداءكلتحرمواالذيئافطوطات

قسمأمينهيلروبرتالمستربممونةب!مبروعةاعتممالاصتطاع
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استعمالامنتمحن؟،الما!،نيويوركمكتبةفيافطوطات

قسمأهـينغوتليبهارو!إسترابمهوناصتهسنجموعد

واغنروجموعةيايل4جامهم!كتبةفيالتاريخيةافطوطات

،،ونجورججامتمنءظخرجوزيف.جالدكتوربمحونة

.دفرنكلينمكتبةمديركانهرمنبمحوذ-"روزفلتوجموعة

الصونغرس-حمبفيا!طوطاتتسمأن،؟روزنلت

ا!حدةالأممومكتبالأو-طالئ!رقمؤسمةومحتبة

.جهود.نيل!تبالمحونة(صدىواشنطننيللعكءات

الرأيدراساتموظفيهـديرفوسترثصوإلمر.هوالدكتور

نيتثكرمحونةأسدىالأميركيةالخارجيةوزارةفياله-،م

.مارويئخاصللستربنوعمديئوال!تب.الحامالرأيصائل

نيالأميركطالثةافهيل!منبريرجرا-اوالدكتورهيرمن

المهط.السديدة71راءمنالكثيرمتحاهإذأد!وديةالشؤون

-رميتاسترواليلينتالألفردالمس!لترمنأيضأكلدموتة

وكات.قبمةباق!تراحاترارط.هأدوفيوالمسترروزفلت

الميدانهذاني،دلورإلنالدكتوربهقامالذيأكمههديالهمل

نيالمملال!تببردأءخدماا!هـاحاتهأت؟عظسفائدةأة

اللازء4المموذ4ادكاتبنالدو.لاة،يةءفيدةكانتالموفوع

قدمهاالتيالحدماتبفضلوذلكالمطددةالموادك!الحصول

.ته.3.م!ادابيفير.ج.أوالةسا!ترمبو)ش.بفراؤ-يس

كتفزكاهـ،صكأقيخدماتوكانت.فلاد.جدانيالوالمحترم

ثرابي.ب5!ثمامالد!ورأت؟.!كاتبدوص،!تاصد
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مدرصةمنهماخرجوزرفاوالدكتوردايفدسجولوالدكتور

نحطوطةبةهـاء!مقيه،انتقاداتقدمواللخريحين،ونجورج

الحماب

هذابنشرلهحمحتإذ،ونجورج4لجامهمديئول!!ب

المط!بلا"امأجريبحث4ن!يبجاءالراقعفيالذيالكتاب

.الدكتورا.درجةكلالحصول

01
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صرأء:خلتةرون)"دةثكاتا)!كبوتةأة!رةاأنمع

س-ا-يلأحركهؤ!بحلم،اب-ياوودي،هـ3اة-راءظءسصن

فياليهوديةذوباتإزاءت-لوكرد،إلشرينالقرنفيالا2

إعضبتوفير.اورموداليمدءضأتف،ديا)؟وغيرإ!تمع

.اطدثاهـذترعوع)منة-3أافةظهو،!ثبشثصول-تمم

الوقت،ذلكيالأ-رىالةومهةاطركاتمنءير!وك!ءير

4المحاةظدتط!-ملاشهبف(أم5ا)"يمودر(نناص!وذيواثمر

القوميالثهور5-ذاأهئرودد)!صءاسبةولةبدلاإدهو-وكل

اله!المفيالهتصريةلاةو!هـةءوةفلثا)هـمودبر"ضنةوسني

والمامل.--115فيود11-5فم5رفضتاأقيوهي،المسي!ي

الحر!فير:يسيى(آدوريلهبأتلهةدرالذيالا!رألمم

استقيمياأ)-مود؟اء-إتلدىفيالدالثهوركان،يئالهجود

ألي"ود-ةا)ةوءيةوياترىأ--تتلمالتيارراءاتوهي،الرأي

11
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مت-فأر"ءير،(1)يدلأ.مولمضةداكلل!اظاإ-ة-دلواصناط

منا)-هـا-هـ"ز-ةا)!مبورفةء"ازخأت-،ةهـ،لىالأرلا-ظةا

وخار-ثا.ألي*ديةالأوساطداخل

قضيةإ،نةرنسافيقرتذرتا)قيللأساميةونكيب4

الصحفي6،(09؟ا-،086)هركزلثيو!وركتب،!ريفوس

(6918)"اليهوديهالدولا"المشهوركتاب،ك!ساوي

.الذيلأ.!وديلاسثببارض!-،ءطالبأ،ح!3ول،43ء،5!ء4

فلسطينأوالارجنتينمنجزءأأنهركرلواقرترح.لهوطنلا

اءتبارر.عل!!ا)12و!ية-3دولةلاقامةملاةةبقهةيشخلةد

قبلصم!مأكانأنهمم!ر!ل،،كنةبةءةالارجنتينهركزل

ك!تما3كلودثةدولةةممرةأ!اااللاصاميةمشكلةبممالجةثيء

؟وبلخ!ما-دإلىحمتور،بصدف!ظ!رتفقد،لنبؤة

ةهطةعا

فيالأول3-يرنيالصالمؤتمرءكدهركزللنداءاتواستببة

له!تدربريامجأووضع7918ءام(أء-طوس)7بر3فيإل

+!ول3اول5ط3،،،*!طاا5ول*اةثدأ"3ول!ولفول،،كاه

،،2له،5!اكه)ولء*(ك!كل!353:+!3كا!!3،كهه*،،ولهحالأول

!.75.،،559(

عول+3040عح+،21س!8+،،3)!س!9ول،!"!"3ول*ثءيا"ول"ة

!،!ول40ء+103ول"8ه!ه!"ول!فى!!ة5ول!كايياص!!،،،

"3!+3،ط1333!8ء!الهـاش!304*ءكتا353ط:

3ح95ول3!لماط518ط58!حه*!!ث!4391،3).ء

13

)1(

!)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عامأ.تينمدةاصيموذ-،إلاصياتريا)فسوالأساسى4يبأن

:خاقتمالذيناصجالبر.،ص!ل

نيالي*ديلا:مبووليأبهءهةهـفحقنراطصول(1)

فاطيخا.واصكيط،نلم-قممار

فا-طيخا.فيالضط،قواسعديءوا-كيط،نتثببع(3)

فيةالص؟ولتاييدأليودكلتجمعمنظءةوإنثإء)3!

ليهانا،هركزللاتتراحاتابقأ!!عا-طءدامجاابرذا5أنومع

فا-طين.في*ديةولة!%اقهـيالص!بوفةةءاأنبالءؤتمر

لمالتركيةواط،كوصةالي،ودءنآ؟بيرءددآأنالىونظرآ

غرصأتبال!ؤءرأءلمن،!ودبةدولة-اقعلىااةةوير

يفه:-،اليهوديلثبفاسط!نفيطنءوخلقهـوالصهيوذة

رةضبالمؤ،رأنيمنيلاهذاأنإلا.)13الدوليالهإمالةانون

الممارضةحدةإنقاصو5رجاهمار-ل.تزلهرزظراتو-م

الراءكطافدف!مللمنفصهالوتتوفي.دولةإقاءةلف!كرة

وفحجداتاختتاموقبلالأ!هـان!اد-ةفيالدولة%اقالى

لأخنفيذيا!لمىبر"اعةا)ص!يونيةااخظهةجهازأرف(بالمؤتمر

الدائم

ثه!حه"ح.+ول!!ك!ز"2،،،!ة*ها،،!ص!8!"!ء**ء+*5!

!لمةء!ا3*ول،ياوللأ،ء"!ء!للا،5!"4"م!ص!حولول!(

"هول*.!ا.:!.!لأول*3،30،ول4حته"!ول3،أولح.

.9021،،(5691

13
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صههـ1،4)!ميوف!ة4لدنظهت-يم!برئيسأولوبو!فه

اللطإن!نثم!نوالمازياف!سءنتأييدكلللحصولهرتزل

فيطحأر!،دفلموإذفا-طينفيعو!يطن؟لان!ثاءالمثمافي

ظمى.ا)5براطافاإلىظء514هرقئللحؤ،الأو-ا!!لمدفي

هـإجزاء.الضنة-ذيداسطلب(ةدمهردت،اط!وكل!لمدأنإلا

!رافأذلكءنءوف(ءرفت،1ولكت،-ولخاءجزيرةضبهمن

ءلىهـرتزلواةقوإذ3091)14ء-امللاسكيطانيوءاندا

نيالصهيراؤءرالرةءلم،ءودتكتدبيريوء-اندااقتراح

ةترمرووبه!.للبحثلجتةإر-الءنكثرأفة(السادس

نأالسابعنيالهكهيىؤةرةاأءان،016،ء-امهركزلوفاةكل

،ة!طيى)15إلا!م!الاالص!.يرنية

،--اروالمهاشهـمنال!جماني،يزمنواحا)جم!صاء!دوةت

وايزمنكانولما.بريطات!فيبا!!*ونيةغامالاهفارإذكاءفى

،ا)!أيونه،لاصر؟ةر،ا،مترفالزءيمة-يروةتبدبصبح

أواثلفيطانيينالبرلأصيا-ةزعاءتأ!دإلىيهىءدأخذ

عضوآالوةتذ،صافيحنلمب!ور2رثرأنوءع.6091عام

يدلرلرتا؟ءنيزابو-درهدألىإثرتأةةد،فةيطاالبرمةاررءوني

41)*،ولولول03طاهه*،8+،كه*،ول80)ءه!مله!"0086-"8898
لأ(5ول04ول:لأ!ولخ!،3،3،ك!3?3،!4حته3،ولكم،9198)

.+59211

(5)3!ذكل!ء+ء3!+ل!4!ءك!3،"ء+ول51،*ط40لأ!س!!،

ول،ءول!4!عةول"(ح،ولطش4ء!.ء*لم53.:+5"ذ!ولهول

ول118،؟!س!0.،،139)""أ303.

ج-! ،ا
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المسيحيينمنالكثيرونووجد،صوئيلوهربرتجورج

ربما،التأرب!الىتدءوأ!بوفيةالةضيةفيعديدةأصبابأ

ولحن.وجه)6(أصسنكلتوينيأرنولدعرضهالأصهاب

"سياعصةكانتبمااصيمز-ةاالأهدافربطفيضلفصوصأ

استطاع،الادنىلأث!رقفي4يلإصاجهفياطارجيةالبريطانية

منوغيرهماوصوثيلجورجلويدمموتةكلاط!ولوايزمن

جانبة،إلىالحكومةلكسببهودهأثناه!ياصةرجال

مايس()أيارضهرخلالالوزارةنيبل!ورت-!نوعندما

الصيمنية.بأهدافالاعترافإلىالاجماهاتضح،1591عام

تأبيدهميبدوقالوزارةاعضاءءنالصيمنيةمؤيدوأضذفعد

بسياصةمرتبطأكاناسحويثالوزارةرئيسأنمع،بتحفظ

أصدقاءبوصفهمالأدنىالشرقنيالأكراكمحلالمربإصلال

روسيامعاتصالاتذلدجرتومع،)7(بريطانبا

ساي!س،ومارد.زيةالصهيوالمةظمةءنلنيابةبا)8(والفرؤةين9

الصهيونيةجانبإلىاجتذبه،الحربوزارةنيوزارةوكيل

هـةاوضاتنيلل!خولالوزارةإلىاصتدعاءفرةع،ملكولمجايمس

الأمر،!ابنياحالافترقبللاورهذاوقد.الصهاينةمعمبانرة

اء*،هول
)كاأه+ول14،ءص!"!5+ول!3،هولده"،!م!له!هء!مأ(

كله!+!ءك!فهلأيم،!.3)5491"ا!ثر.80

(7)+3ح55+ملاهـ4ة5ول3ه3!لم!ء3ءولة)"،محع!كح!لة*،*

ك!ول*ه"هط!ء"،"هـ"مة!!ك!ي!!وله!!"

(*!ءول3!ء!:3لهءلأف3!93هى!عيم33"أكو7)"8،هـ9.

(8)ول48."!.!
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الصهابنةأحد،برانديسالقاضيأقإلىقدأصصاركانملكولم؟ن

دكوتقد،ولسنالرنيسحمحوص!ديقالبارزيئالاميركبين

فسمح.9(اطرباالىا!دةارلاياتجرفيكبيرتأثيرذا

للاتصالالبريطاف-ةالمواصلاتوصائلإستعمالللص!ونيين

الصالم.أنحاءكافةفيإلصهيونيين

رئا-،نياصكويثالمسترجورجلويدخافأنوب!

باثرأفيا-(الصهيوفةالجهودصادفت،1691عامالوزارة

كات،للصماينةصدبقأالوزارةرئيسفهصون.بطافابرفما

أواثلنيو.لهمب،مز!ونصرأللضاربةزيرأوبلةورتهيين

البريطانيةالحصومةحملت،1791آعا(نوفبر)الثانيتشرفي

هذاحوهمه،الصيمنيللبر!اهجالرحميتأييدهامنحكلآأضير

:أنمملنأروثد!ثلداللور!إلىالموجهبلفوركتابنيالتأييد

وطن)نشاءإلىالهطفبعينتنظرجلالتهصكو!،

أؤضلوصثهتل،ودكلما!3للشصبفلسطيننيتومي

صراحةالحممع،الهدفهذا!عيقللسهيلبهودها

باطكوقالاجحافشاز!همنمملأي!دريلنأنه

أليهوديةفيرالطوا:فبهاتتتعالتيوالديدةالمدنية

التيالسيماسيةوالأوضاعالحقوقأو،فلسطيننيالةائمة

؟(.2ضر).بلداينيالي!ودبهاتمتع

(9)ث!3شه،كهءث!هعء!،3،كه،0!+3كه!نةول!8!3ء!هةير

(كلاء*كلاكل!4:53ء3؟لم!ول.ك!ول،539،3.0)،!!.81هـ-أ3.

(51)"*ء+ح4ء"8أولت!3ح0،،،70.1
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النقاشفيأصصهرانةفاءبمدإلايمهدراالبيانذا5أنغير

نحتلفإلىفبالافافة.علهها!رطىالمهاءلمنعد!حذفوبد

منوتالكهيراعترص،افىكوء4موظفيمنالاعتراضات

دولةإلىصريحيةإشارةمم!كلينوالامير؟البريط،نييناد*د

اط!ولاينةا)!3رجا!اأقلكانذلكأنومع.91)؟بصية

انه%-ورجلويدمنبيانءلىباطصولفمازواةثد،4ءلي

اذا،"ةيله!ةؤ-صات4فلسطينلمنحالوفتمحينعندما...ه

تصحةذ!ائيءند،اد!انمناحمضد-يةكثرأالي*داصبح

--ءصحح!-----.-
الصغةوجدفةدوهكذا219(..0،-حمو!يةهكدا-مونويلث

الهدفتح!يقيحتملفلسطينإلىالهجرةعلىج!ود!مبتركيزات

!مبونأليه،كانواىااقلحققواا!مقع،ذلكءلىزد.الن!ائي

لسن.والرئهستأييدصاوفبلفوروعدإنتزوا

انتهى،بلةوربوعدبريطانيازاييدءلىالحصولتموقدأما

ت-لفةحكوماتانو؟ا.ا!2يونيةاالسياسةمنالأولالنصف

الثسرء!ط،)اليهود-قاقءخدئذافترحى،باةوروعدايدت

هذاإنالواقعوفي.م!بتأباتفلسط!نفيقوميرطنانثاءني

فكطين-كانإلىالاشارةدون،،ثرعي)لةل!3ممالالات

اله-،مالرأيءطفلا!لمسابا!هودفيلافايةمةيدآجاء

الصهيونيةاالقضيةءلىالمااي

(11)،ا؟أ.4،!!.أ-أهأ.70

(أل!).40"أ،.!13.1

،2،--الأمير-لياالصيمنية71
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البريطاني،الانتدابز!اموانشاء،اطلفاءلنصرونثيجة

الهصهـة،البردطانيةالادارةكأتوهي،فلسط!نابوابفتحت

مؤ-،تتنهيةمنزفسهاوقتنيأليهودوء-ن."طودية

ثصالق"ا!-وءياله*ديةألوكالةبواسط،ألذاتيحك!م

،الانه!ابصكفيءنم!!

لمنظه-ةا،ويىء،اله.يىاتإدارةءلىقادرج!ازولايحاد

وايزمن-اييممنكلدعا،فلسطينلبناءب*دهافيلأص!يونهة

مؤتمرلمةد،أوروبامن؟-يرص!يونيوهو،فعوكولوولما-وم

هـذاأنشأوة-د.191!ءام(ايربرة)هـشب،طث2ضلال

ذالماص!هـكزهمركزر،!-ةص،اندنبمؤ،رءرفألذيالاجتماع

ييم-اانتخب291.عاماذهةدالذيا)مانيالمؤتمروني.البريط،فة

الاهماآيحصرات-ذثمومنالصهيونيةلمنظمةرئيسأوايزءن

اسفطاتوهو-هركزلبريما!-جمطالبءن"ثانيبالمطلب

تإصةاءوالالايحادمفصلة%ططوتمتذ)كوءلى.فاسط!ن

للاراضي.نحططاضهلاكبردماءحا--س! ساء

لبرنامجالثالثالمطاب،وإيزمناهماميشفلعفد؟ذو"-ق

-ةالص!ونب)؟ضءةألما(-ةدةا).،!فىؤ(د.داك!سابوهو،هر!ل

كان،الصهثيونيينءيرتأبدا؟كسابإلىبالإفافةواهـيا-ية

آنذاكالموجوديئاص،هـيىق!نابراءإتدلؤ-"ء!روريمنيضأأ

ا!تارهاا)قاالأداةإ)يهوديةالوكالةركاذت،لماطاأ!اء!كافة

الانتداب!كزصهـدوكان.لأةهـفثنهذفيب"لي!ةقيزمنوا

-كهلهأق!طاز"ةا)ثراط!و!ةب!اواءيرفت،ا!ةةؤللاكل
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المنظهوكانت،اركالةؤالم!!ا؟ورصفةلأص!وفة4إةظها

عاآوواجباثااله*ديةالوكالة-قوقرسيأقهاتقدا)!3.ونهة

الثهبكافةالوكالة،ثلبرأتالأملءنوءبرت،2291

كانت،الص!يرنيةلمنظمةأداةبرصةكاأ!اءبر39(دياالي!و

رمع."الحاليلا:"و!يةممثلة-بمرنأنءنربدة4ددألي!؟الوكالة

التيوخارج!-،يوف"2الصالدوائردا-لقوىكهـتذللاكانت

منؤود،جماء،اءت!برتفةد.لاوكالةتوععكلإلىيرزعنظرت

نوسمأأن،براندبسالةافكطسهمرأوكل،كيينالامكل"الص!اد

أةكت2391عامأوا؟لةبل"ازءير.لهداعيلاكهذا

ةسهل،براذدرسيديمنكيىةلأميرأأاصهـوزء"!أيىطرة

4ممارفكل،لبلكأدف(وايزعنرممل.وايزمنأء-،مادبىل

ء8-دالذينييو3الصبا)فىتمرالوكالةفيالص!وؤيينءيرإ!ضال

الراميةوايزمن-ط،ا!صةتاكأردتن!ادةاوفي2591عام

غيرو*دخةص"دمنليتألفودلي،أ)-3الموكالةمجاسإنثاءإلى

ا)ءمودمنبالماث"04أنالمؤتمروأءان.!بالداويصمارنة

دءرنواأن!با!إسفيالمشتركيناصه"وذهـيناغيرالأءفاء

ءيمرال-مودمنكعثير13ؤت6لصلادذه5أنةجما.المةمحىدةالولاياتمن

إيدلأتا!مثمد-".ليفمالالأواهـدفأ؟4ذاكاءةجرالصهءونىين

(49)اجاا"!ايممادأليمر

(31)،كا3ةءأحءث!هول،،?"+،ةته"5ء+هولولء،يأول،(لأهول4هول:

طح)3ء4ء33الماول31ء1..4،لأ،)4591.!!،25-123

)14(اء!153،ث!س!طهحول،،اك!4ي!ه!له،5"83+80ل!8ث!ه85،"ثط

ث!هلا(4وله:س!3+4ح3أكل!حالماولأس!،3..4،لأ51،1)،.!.1251
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4خططكلالرم!!-،الموافقةمملوايزمنيحصلأنوقهل

الأ!ردحيينألي!ودمنالصهيونهينءيركافةجعإلىلاالراءية

ف!ن.الاتجاهذلكنيالف!يديةاططواتاكأذكان،لتأييده

الي!-وهـزساءحدأمارثاليسباو2391ءامالا-ضالتمقد

وكلكذا.(15كايأ)تأبدهاكثابوتمبهما،مترفب!ينالامر

وهو،ةدطينزيارتهبدبرغوارإلىفيلإءسنجا)فةاطالكانت

الحر؟،عد-ثاالأ!هـي!.،اليهودر،واخذتآخرودي-3فىءيم

طهـيقءنوذاك،تاصبنوعالرجلينهذيئبةضل،الص!يوو

من(ييديكمملىللر!ولوبا!اولاتالأمواللجعلات-

الأههـتمنذجةفيو.فاصطينفيودية3أليللجمودالكونضرس

منباةوروء-دروحءلىمبةبةكألتلةةقراراتكلاط!ول

اطنطوطصمدلمالمقرراتتلكأنمنالرغمعلىال!كوترص

رؤصاءكأتلفمنا،واةقةرسائلأن؟،الوفة،لتلكالعامة

رحميأمارثالوادقأوأخير.تحديدآكثرأتكنلمالجهورية

محهووأكداليهوديةالوكالةنطاقتوسيعءلى2791ءإم

الي!وديةقبلمنوالممنويالماليالتأييداعتمرارلوايزمنواربرغ

.()69الأمريكية

اصطدءت0391عاممنذاي،الرابعالمقدأهضاهوني

اإيزابدةالمرببعداوةفلسطيننيج!ودالصهاينة

)15(ولأ،ث!ح82ء*،ول!،تا!ث+،،ءم!،ل!هر*!*(:،353

+4كأ!ء3،+4!غ5؟ث!ءغ9491.3))!.803.

(61)أ")4.،!.413.
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ايةفيللاشتراكالمستمرالهربورفضا)هدبدةفالافطرالات

نأوءع.ك-دننياكزايدااطذرإلىأدتفا-طيد،-!وءة

وضهتفة-د،الموقفنيالنظرأرسلتللبحثنح!تلفةلجانأ

تأإلا.نيالص!صوالتأهئربةفلبكدنالمهملاتصلةنيتوصا!ا

يع2سربملالةياماصةوجب9391عامأواثلفياطرب%طر

الصهاينة.اضاتاءترمنبالرغمالأد.ضمكدويمالدكتابفعفو

مارمأ.ديدآ4فلسطينالىاليهودوةالهبرةبذلكرصددت

الميالهالصهيونيالمرتمرحملاطربنيراننشوب،وتوتع

ء-ا3(أغسطس)7بثهرت!لءخيفانمةدالذي،ضأأ

في-وزءةالصملكؤوتطوارىءمجلس)ن!اءلىء،9391

عنالرئيسيالفسمقرانقطاعحالةففي.آالمتحدةالولايات

الصا!نيالةه،دةممامادلسذلكيتولى،الحركةفروحباقي

الأمريكب"الزهـ،مةءلىالا-كالذالهالوقتفيأويستطيع

الطوارى?فامجلسيضفولماطربمبعدماءالمفياتو-مةا

برح.ل!دارةبخلمأنه،؟ةورآا!مىالى،الأءهـبر!5كد"

وايزمن9ألد!وربقيفةلمد.الأمرييئالص!يونيةالأحزاب

علبهطرةا)-5ءخأمرمنمهمبتصرمحتفظينالي!ودبةوالوكالة

.الحر؟،حميمفيالأميركيينالص!اينةلجملمآشوقين،،أ!ماغير

الأه-يركطالشمبتأسدعلىللحصولضروريأهذا!وكات

.ضالأبال!ةابتأب-دهـلىبريطإنياأصرثإذاو-حوت،

سهتءةد!-ا،191عامالاقياهذلكنيحر؟،بدأتوقد

الامري!-تالص!بوذبةموافة،ءلىاطصولإلىاللجانإ-دى
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المامالداخليا!لسإلىرفحهاقبلأليوديةالوكاالهأهدافءلى

.هديمءلىكيةالأءيرالصهثيونه،حملتآوأت-ير،إلةدصفي

ا!جدالتوجيهوهذافئء"بيدةمملطظ،التاملمأييدها

هوالأميركيي!ياسيالموقفءلىوألره،اهـ-اس"ةللصثيونية

تورهسبرال!زبيمتزمها

22
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الفصفللالأولث

لمجضالأ!صيهيملي!رنحط!بزرؤا

الحديدةالصهايدةوسعاسةالابيضأمتاب

ماير()أيار17قيالابيسضرمكدونالد!إبصدورمنذ

صبلعنونيه-5اءالميةاف"أصيم1زساءأخذ،9391عام

إفاهـةوءو-الص!يونيا!دفإلىمباشرةزؤديقدجديدة

تأفبهد.ح!وديادولةطلمقآتمهدفدطينفيدهوديةية!شأ

الأنتداببوا-ط-ةالهجرة-كوقكلاطصولنيإلصماينةنجح

بةضلتضكدمءطامح!مرأواةدقبلأكانوا،فدطينكل"بررطاني

!حانهولو.البريطاذيةاط!كومةعالماهرةدرلموماصيتهم

الانتداباقامةمنذب!أبوثراهـتيالتدرمحيةالهبرةلطرية،

!ايةفيكلوديةا؟رويةثاهدتفلسطينلكانت!إلا-تمرار

الابيضال!تاب،ةضلممليغيرباتالاحمالذا5أنغير.مرالأ
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انقضاءبمد!انب(برايثافهاووءدأاهـموديةا!!رة--ددالذي

)1(.عنواتخمس

بررطافطرأت،9391عامالافقنياطربشبحفبظمور

فىالمتينةالمربصداتةوراءالسعيافضلامصمتهامنأن

ييد-صيمتيالتفالىدأد!ىولوق-،الأدذىالث!رق

بلفحسب-.يهود!ددهةور.انوبما/.!ب

انهغير.الحربيبريطاذيالهمودتأييد!منأكد،المالمولدبم

منممال!يروناعتثدالذينللعرببا!هـ،اطالهذهتكللم

نيوكان.لأيريطازبةاط-ومةقبلمن"ياخدءوابا!م

4،النازللساعدةمنفتحينالمرببينالقومنالقاقينبمضالواةع

وازاء.المربأمانيكصايقالو-.دةلمةالوبان!طماتبيناذا

ضروريأآأمرإلىفلسطينالي!وديةالهبرةتحديدبرداالوضعهذا

)2(.الحربيبريطانيامجهودلاغرأض

!فييمضالارال!تابلأثيركانلذل!ك

الهدفتحةهيئإلىالرامية،التدر."سياسةوهيوايزمن

الانتدابظهر،ذلكمنوردلأ.بريطازياهعون1سالصهونيبا

5!كلاءلهولس!ولء!ول3كأه،،حولأ؟3ء!!!طهه!،5-ولحه*

3"ولح+3ى4ء"فلألأ064،ءث!"حولءث!أ!-8ولكمأ"+ء33؟ه

ءث!"يم"اول+4ة"،*هكهول8"هـ!ءول!ول5"يمث!"الم"!،كه+-"5

+ء،ث!ه؟ث!،ع*!أ"5ول!أ+هولح3،5ث!"ءلحش3ول

ء!ص!أةه*(يمك!353ول:شءلهث!3يم!ول3ح،3)4791..!155

أول4ول4+ألا،53ا!،!،،لها!04"،"امح!،30ك!ع*(353:ط

3010"!هفنكلأ!ح؟هلأ!3كهكاا591!1،!.56.
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فطالبت،فلسطينني*ديةأ؟يريااقاء"صبيلفيعثرةعندئذ

في4ت،الصهاواستنكر.الانتداب513باالصهيونيةالزعامة

تاصتى،الابيضالكتابغوريونبئدافبدبزءامة/آ

اتباع!ضرورة!163عامأواخرحواليلمادىنفسهيزصنر

دعاالظروفنيتغييرأاسياصةهذهفرطىوقد.-ديدةسياصة

عداءعلىانطوىذلكأنمنالرغممم!ولديةدو!هظقإلى

)13.البريطانيلأاطكومةلمحوءهطن

"ف

ثأ،نلسطنفى"صيمقالتماون?دموتضامنأ
-------ع

يهودية؟ومونوبلثعننحد-رر!ش!كهوقاالولافياصهاينةا

فيصقبةظ!رتانيآبربطانوبما.اطرببمدالشاؤءايحب

السياصيالنشاررول4منلابدكان،الهدفهذا!يقديئعبيل

ان!طأم!الافثر)صإذ،المتصدةاولاياتإلىوالدبلوماعي

بعدف!الأمورفىالتقرلرقوةوددهاءسطهـةكدولة-:ترج

اصةهـصراتكدوميرالصهيرنيه!ي!ازسأن!!.اطرب

كومونويلثصؤطقالبوااض!كالحخ!ويياسثم!لأيتد

ث!يءكل.لمإعتبر(4)لفلسطينأكاريخهةاطدود،ضنولدية

خيانة.3ضر!س!!

تمفليةهـئةفىعوةالجديدفيالبرنا5!ذاتنفيذوزطلب

الحربب!-دما!حمطإعلات،يررأةتستطيع،للاجماع

57.!.:!،4.)3(

)4(8"3ءا،!ك!ء*،")،ءول،لا!كا،15.!4.42191
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ص!ابنةعلىكان،4نفالرقتوفي.المالمبةالصهبونباالهائدة

صا!فمنهمإذارئيسيدورفيالظهور،ا!اتحدةالرلا!يات

دعيالغرضينولتحعيق.-تفبهماا؟مةاكلساب

بلتمورفندقفي4391عام(مايو)!اريث!أضلالمؤتمرللانمقاد

لدبهصةالتابعالطوارىءمجلساتإ:سلمحتنيويوركبمدينة

أصديركا.فيالص!يونية

يلتموربرنامج

الثضصياتمنء!د،بلتمورمؤتمرفي،ضطبوة-د

غوريوتبنو!افيدوايزمنم4حامثالأ،البارزة4الصههوف

غوريونبنبهاتقدمالتىالملاحظاتوكانت.غولدمنو!ماحوم

اد*دية،للوكالةالةاسطينيالهنفيذيا!لسفيالسياصيالزعيم

وا%.ةف!ك!صالانبذطابةقد:الأهيةمنعظيمجانبكلى

صقفلطينضربإطاءمن!طالقصدإذاكا!ض،ألقوميةني

السياصةهذهففذتةللو.اةاصا!رااطعومةفيالتشيل

صلىاتتعنولم،ولديةدولةظهور،فقطممناهال!ت

تنفيذالمؤتمرفقرر،ساممه،ءلىوافىنيصرضة،غوريونبن

والوفوخ15ه)برذافير7981ءاموضعالذي،،ل"بر!مامج

صشفلأسياب"الص!هونيةفي4(داالموجودللعصدا؟ساسي

الجديدالبرلامجتوضحفقد.بالتمورمؤ"رفيعندئذعنهالنقاب

)5(.44كل
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منهاتألفالتيلأظنيةاقرراتامنالاخيرة،ثلاثةبالمقررات

الثلاد4:المعرراتهيوهذه،!لتمورقصرإح

باةوروعدمنالاصلىالمةمدلمحقهقإلىرا(ؤيدءو-6

التارفييةيالي!و!الشهبدملا!ةاءتراغ،وهوالانتدابوصك

ولسن،الرئيسبه!رح؟،لهمالفرصةإ،-،ممناه،بفاسطين

تاكد،دءويكنومو؟وءنشالا

أيارنيالصادرالابىمىلاكهابالايدرفض"اإؤتمرودؤكد

والمعنوية.الة!نوفةتءهـيه!رءيض"،931!اعام(.ايو)

فيح!وقأليهودلةاء،إربل،مناطدإلىيرء!الابضلكتابفا

...فيهاوالاصتي،نة&طيخاإلىالهجرة

أليهودكاناللذيئ،ويك-فالاعتداهضدحفاح11في-7

،ا)قو.!الي!هودوطنالانعددانواللذيئ"فحايا!-اأول

دورميلعبواأنفيفلسط!نيهـودبحقورافالاءالا-نلنبةي

قوةبواصط،4!لادمعنالدناعوفيبياطرادلمودفيأص!مل

الملياالة-طدةوكأتانصءلهالمحتفاربيةعسكليهودية

لااطليفةللأمم

النمرسيتبعالذيديدابالعالمنظامأناؤتمرايملن-8

هـللمماوالمساواةوالحدأ9السلامأسسفيإنشاؤه؟كنلا

!انيأ.صلأاليهوديالكنمردمتكاة

تهطىوأن،!ينفلسطأبوابفتحضرورة!المؤتمرويلح
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،1)-إط"بهافكطإلىلهررةاكلالإشرافصاطةاليمودير"الوكالة

وء-يرلة111ءوءيرأرافهـيها-ةب"اكذفي؟االهلادا"خاهألارء4ا

ضنهداخلةكلو!يةككومونويلثفدط!ندلثاترأن،المزروعة

ا؟ديدالد؟ةهـاطيالمالمإطار

بهالشهبحقالمرتكبالههدالقديماططأميةوفقطوعدئذ

.أليهو!ي)6(

السياعي!البر!مجالأميريونالصهاينةأصدرالاعلانوب!ذا

!!كانوادو،أليهوديالمجتمعفيذلكبمد-*دمقادالذي

،لاصر-ةالأخيرالهدفصيخةوفعفيمتردديئالوقتذلك

قوء!هوطنفي-اءمهمةءلىجمودلمكر؟يزمنهددلأ!فضلين

.(7اديبص

وضه"طريةفيظهرالذيواطاسبلتموربرلاءجصاعد

لأمالميةالصيموؤيةأكثريةوتوحيدأ!هيونيةالزعامةرفعحممةعلى

فيالص!ونيةللنظمةالماما!لمسوافقوقد.الدوالهف!كرةوراء

أ!االبريطازيةالحكومةاءتبرثاألىالما-ةهذهعلىالقدص)8(

ثا!هزلالاءثا،لأس!ث!ء!وله!،،كل!هده،،،3"!!ولول!ه!.!:227

154!حلأكاع5!،3،5-،3ءاء!-هةياس!ث!ولء4ةءن!،5"5)"،ول-

أأأ،ا"،كه!+ء+ل!!حولل!63كا!ول!ء3طكاهه،ط،لألك!702

أ!لأهولولأ3ء"لما"ه!ما،35ء،ولأا!وله!"!ول،33!4؟أوليا!ء،ح!،،

!ش"*ةث!*ث!ء!*اءلاد5!!،5898-1،5،98(ل!5ول04!:

ممره3401لأ)ول3ح58.8ألأءح!!4691.33)،!.331.
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حتابفيجاهألذيالسياسةإءلانوبلةوررعدكثيرأقحدت

أثرف!ن2291عامحزيران3فيالصادرالأ..العيادة

،الجديدةفاص!طين"سحيفة"ءتكتبمات،-،بلتموربر،مج

دةطافالاتيوم"أنإلىالإسارةهو"ء*حلم!ع!"أ؟9

الدعاثيحماسهاا،نومدلأ!ممصوف،تستمهدأنوينهة!ى..مضى

مناكلعاتقهـلىالمالةىالوا-بركونأنيوينبض.القدميم

كألىدأدفاالصهي!ونيةومصارضيفيالص!وتغيركسب

"ا91تضف،

بتسبرخومؤتمربلتهوربرنامج

ءاولةردأت،،391،ءام(يناير)اخانياكانونوائلأفي

،باتموربريماءبموراءالأميريديأ)-،والمجتيكل-ثدر-"12الص

وأ،يوف،3اصهاأءيركامتظه-"عنرظمرلمالأولىلةا!اواكن

نري5منبل،الص!ونيةلكؤونالأميريىءارالطومجلسمن

وكالكثيريناثبردخايثيماسورا)تةء-يرنيا)ص!بوموؤ-ي

أوروبامنةوص!(*در(مونسيكان،ا)!ثيونيةساءزمنهغير

اليهوديةإصلحةباالصثوقةربطإلىاس"والذينءن،الشرفة

الهانيكانون6في"ؤرتبرساهلاتدتووجهوةد.011)أليودية

(9)ص!ا*!!ع*،،،،!ث!ا"35!ول،4291،15.!.4

(51)،،!للا!الهولء،،س!،"!حهـأممم1،(لاولءول،4791)،881

2!
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قومية*ديةمنظه،وثلأثينأربعإلى،4391ءام(يناير)

وةاله.دأ-برغفيوءقىدتمهيديءئرتمرإلىمترروبرليهالتت!تار

المحتمعءقكللثا!نبمعو4،5!ااؤذا5من"فرضإن:موفكلط

وضعبمظنأمشتركأبر!ابعاإ-فيطوا+يالي!وديالاميركط

.)19(،ي!وديةفدطينوفياءالحرببحدأليهود

ا)ممالهو؟خةالأ-ير؟-ةاليهودثةاللجفةمن!لاأنومع

23-24في!؟سبرغنياتمع،إؤتمرباالاثصراكرةضتأليهود

المنظماتبريعءنمندوبون1391ءام(يناير)الثانيكانون

)11(ول!!ة،ء8ولول30*عدول،ء!ول!،!،ولهحكه"88"!م!ت!،53!ه

ول!4!!يمح!س!4)ول5،(ولءكالا03+8ط:لإ7ل!ح35ح!+ثرءكى3ولص!ه-+

أءظحولحء،4491)ا!.1913+ح3ء!3"ء3ح"أء4!5لاولص!5!.

اليهوديةللجنةالتنفيذيالسكرتيىوالدمنموريسيقول

الوصولمنبؤالصهاينةلانتمتالحركةهذهانالاميركية

تطويققرروأولذلكالاميركية.اليهوديةاللجنةمعاتفافتالى

تأييدعلىللحصولالصهبونيةبالصبفةالمنظماتمنيمكنما

النداءعهذاوائلوفي.الصهيونىالبرنامجمنيمكنمااكثر

نايقالوايزمنالىالاميركيةاليهوديةاللجنةوجهتهالذي

مؤتمرقبلمنبلتموربرنامجتبنيدونحالالنداءذلك

توسيععلىسيمملبانهاللجنةادعتوهونهجبتسببرغ
وغيرهمالصهاينةبينالشقة

*53!5!س!ملأ(*ءكاتا!35كل!:،ث!4ءكلص!ول4يمول؟لأولهكاء-3

3!،زء5ح!3يم5398،35)،!.252.
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مليوننحويمثلونالمندوبينأولئكوبوصف.المدعوةالأضرى

ليثبمواالأميركيةأد!و،يةللبمحيةا-ظعءقدقرروا،عضو

بثسبرغاجماعأنحينوني.)29(فلسطينبشأنموصدأ(برأي

للكال!ضيةكانت،فاسطينقضه"بشصأنمحد!2إجراأييتضذلم

ولفتاب!دئذدارتالتيالمناقثاتفيبوضوحال!اء،ءوفوع

الاجنةسفوفبينالداثمة،الهلمبل-الةأإلىرالأنظمونسيم

وأنب.للصيمنيةالسيا-يةالأمافيبشأنالأميركيةالمهودية

ليمأليهوديةالمنازعاتلمرضه،لليهوفىيةالأميريالهلسأيضأ

."9)3ويأتهدهاآالهاالىأيب!ايحدق

لمنظمةممثلأبرصفه،روزنبرغموريسالعاف!طأعربوةد

المقصحاجتماعهاالجعيةعقدإناعتعاد.عن،الصهيوفةأميركا

هـو؟...ألي!ودلاكثريةتس!يل5ك!للحصولضروريأكان

مذاانروزنلإغتالفةد.،الديموقراطيالاجماعفيمبين

"ةثاتدمضنةلتهاالتياطاطئةالذهنيةالصورةلا-لاحةووري

أميركا،مودمنلأساصقةالاكثريةبانالحاتاكلينوبهضالي*دية

؟،اءتفدواالصهات4إنويبدو(14)للص!ونيةممارضون

بان،صوابمملىكانوا،!مبمدة؟وقمتالتىالاصداثبرهنت

ا)صهيونيةالعضيةيةيدأنشأنهمناميركادوردأدقتن!هـأ

الأولط."بالدر!

(13)،.4"؟أ.!!.26-323

؟3

)12(،.84"أ.!323

()14ط،.!ع!84فى.21-8

http://www.al-maktabeh.com



المؤتمرأوالأميركيةأليهوديةالجهعيةالاستعدادات

الصهاينةقب!لمنلا،إرءيأمؤتمرأبتسلإغاجماعاقب

()59الواقعفيبأصرهاأليهو!يةالصهحافةقبلومنبلفحصب

الجمعيةدعوةصيفةلوضعتنفيذيةلجنةالاجماعأوجدوقد

وتجه-،المندوبينلانتخابموعدأئددولي،المعترصة

وتقرر.وب!نهالمنتظرالاجماعآريخو!د!،اللازمةالأموال

ثلاثمائامنهملينتخبمندوبخسمانةمنالجعيةتتألفأن

المجتههاتقبلمنافليميةءؤة!اتط،بواسوسبمونوخسة

وخمسةماثةأنصينفي،أليهودالس!كانءددأماس!أليهودية

القوميةانظماتااعضاءقبلمنتسميتهمبرريمندوبأينوسبه

أصاسكلتمثيل!اوجبوميةالةالمنظماتأنومع.المتعاونة

نيالف!ال!تمضلبدأاستحمالمنبدلاكات،الكساولط

.(الأفليات)16تمثيلاضمان،1الهلإالانتةابات

اليهوديةاللبخةمنكلالم!رصةبالجميةدظتوأضرأ

رفضتاقدكتاهـ،وكانت،اليهوديةال!ملولجنةالاميركية

أليهوديةاللبنةفة-دكانت.بثسكلغاجماعصابقأصضور

اساسكلى،الجمب-،)الا-مكلىالأملفياعترفتالاميركية

ءط"3!ا!!!ء*")15(هـ.م!.!!،3+لهه*"ء+،1

(!6)وللح،!ه!!.-32ثه4.
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إلىالتوكلوتم.)17(ذاكابردسيابة!ئة!هناهذلكان

البمميةالهنفذيةاللجنةبينكثيرةمرا-لاتبمدوعطصل

انهءلىا،--يرةهذ.ووافةت.الاميركيةاليهوديةوالأبنة

ءلىلا-!ولأميركا!-و!باصميت!لمانالهتدللاجتماععوز

ءلىذدكلةاهالتنفمذيةللرت،اووافةت،ا(وحدللحهلمجبرل!

ذلكوكان،)المؤتمرالا-مإلىالمةترح،يةالجهةالا-متة-بر

لا،ء-ذ.ت!او"تا)4،ا)تالة،مشتركةمنظتل!لليتاح

أليمودية:ةالا!فاشتركت.181(المؤتمرات؟كررءقيدةدءون

ا(ؤء-هـعةدإلىإلدعوة"الشروولء-ت.ءو%بالاميرية

امء(ابريل)نيسان03ني!درتلأما،هـكطالأبأليهودي

إلاضتراكاليهوديةالهمللجنةقررتأيضأوه!كذا.)391911،

ء-ددحا!5وب!ذا.هقحدآعشرصتةاءط-تأقبهداؤتمربا

.102(وصتينشصأاإؤتمرنيالممثلةأليهوديةظماتالمت

بوةتا)تةذتينالمنظهـتينين5اداثيراكتأمنأنورمد

الةضيةوكانت.الأةقفي-ديدخلافبوادرظثرت،قصير

وصتديقا)ي!وديةاداتالاي،ستلعبالذياررورباتملقة

()17طأ،.84.!.04

.41.!،.40؟،)18(

(91)،،د!مح!ه!355"،1*ل!!*1+"ول،439103،ش..24

)02(ول.41.!،.40

،3،-الأمبركيةالصبمنبة33
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هـذاهـل!قا.121المؤتمر)ء!دة-لإتالانتضاصلاتفيأشالات

لي!نسافرخلافثكليهتذلموالأموالاته"ا!ال-واطلافى

لمثد-ةءدروءاولةبةفروذالم!رةة7الصوءيرلأص!اتة

الاكىظما"تكانالواتعفي6ترءافيخلافأيدرنالمؤتمر

الىلأمامالرأيتو-"،لاجفاب"المتشابة"تأ)ةةتبلمن

تأإلا6لصءاتةأيديغلالذيو5%.لأ!"؟-،ءة،-3ود

مصلحةادءتءخد!ااطلافءنأثيهابرهضهمتالصحافة

منمؤلف،الربمالمن-ةنة"أنالمسضطاليهوديةالصحانة

،ا)!+وفةف-دمالذين؟-4لأكليرار،اليمو،ء،الا!موظفي

ظمهـ،طيةاد؟ةرتازةت،با)ءلىار"ةصدونأيئدرتاءيرملمبوصة

اليهودير4ألمؤبنتيب!ةت+لقفيما!-مرأتصكريمدونأ!م

عادلة،غيرءلةمها)هي!وال!!ا+صحةبؤا-ثممإكذو،الأميري

بدأتعندصاوهتهالهالأتهمهذهأنرؤهـ!ن،،)22(تمييز5و

تمرإفىاءنتتثقي"لأءيرا"دتاليكو/لا!تا

،التنةيذبةلا%نةاوفمت!االتيت،بلاتاعدهـوابمو%بو

11!*ولةوغيريةاطيراطةظمالتزلكالمؤ"رءفوبةمناعكثفيت

ألم!أ-ريةإساعدةا)مبر،ةر%?صةاإثنر؟ةزر-لحالتوب-ةأمثال

)21(ول!"!*3،ح!حولث!ح!ث!ح!ول+،،مح!ش!؟ه"لأ*ءهأطول

.،،5"83!..،5س!ول"س!ولول)ول!3!ءفىول،،س!مح!)ول!5!

*ء*(ح!53:كأول،ح!ءحم!43*ءلول،?"8،7ل!ولهح)4891،

147..!

(22)،،*ه4-مم!!4!"!فىس!)!ولد*س!!33ء8-مح!3"،،لولولح4،

،49كا،!!.أ2-ولول.
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)+كأوقيقت!-ير!ب؟وذاكر،دبولأةدر-لاحالاصةوهبة

اليهوديةالا-:تةإةكرحت،الهضو،ةء:ظحمات،،مبارة

يلحةونةلأ:ارزمنلأثتصاتدد51ك41!ثشلاختب،رأكيةالأمير

للؤءصالشبقه-لمنينةالمبأوءإ-!اكت%-!نبينإكهـو

وءندء-ا.الاذةتاباتفيالمساواةدمرصش11-ز:يلهقويم

رةضتفيذيةالتف:ةالمصاقهلمنن"ئيأرؤضأاحالاةترهذارفض

وادءتا!ليةتاباتالاتفيالاشتراك؟.،الاديرالي!ودرةاالض،

المتريزة4الانضرزابالمساعيءلي!ابطرتالازة%اباتتاكأن

"الشض!هـ")،12والحزازات،تات=شوا

ص!اعرةكانت،أخرى4بممن،الصهيوؤيةالزعامةأنءير

ذثستوقد،البلادأكأاهجميعفىالهليةالانتضاباتبرأميةجدأ

هيو،(*حد!حاءعح+أ،9)"الجديد-فلسطين"!حية-"

أفف-لبشأنةهـاكأاإلىصريحة-ءلإتالصه+وز-،صاللسان

أطاخامأنذرفةد.يراعالاةصنادرقفيالتءس)!-بالو!ائل

برفيمنببنمندوتخبوا4إبألاالاءضاهجمهيمكولد-ت!نافلإس!ر

4الاجتماء-صهـا؟شهمءير؟ؤءلاتيض!لمونلاالذيئاصالاثت

اة--فيالد؟وقراطيةطهـقماأأنلدستينءوقالفةدزةالمار

.24(،)ا)-ارزةالاصهـاءمنددلأا)باس،ت،ث-اإ!!تدعود"هـمو

ني.الص!يو-جاممأساصءلىإلاالمرثحيناءتهارزيوولا

2(ثر)!"ءك!ث!س!،3ءول.!.48،

24()ءا!!كاتاءك!،،،ء+5؟كه!ولك!21،،4391.!.12
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لر!ودبامرتاحراإؤتمراورخاباتجاءتذاكوزتي!،

كانتة!بأث-(كلروع!ب!نوتسحة"لا!ائةبينؤن."!،-وفة

وأي،صيرالازهةا)ص!هبىالمنظهـةفيرحميينأءضاءنربووأنءاؤتإ"

أعض-اء--ةمن"؟تتميتالمؤتمرانمةدءصدصار.فروعها

كيةالاءير1)ص!-وذية4والمنظهالاميركيةاليموديةالأ-:ةيمضلمون

هذامنوظس.ل،55ا-بصاألوفعبريثو،خايزيونوبوالي

هيكتلؤ-عمنز%13ا)ص!-و!ةا!ظ،تعليهادءطرةالجهاز

.لامال!3أوةإتوتحدليدالا!انلضهيهناتالا-اسثكات"قي

نأإذ"يورا)!2اضأءرز(كبدبرحلاكظامهـذاو--دم

ولم،،؟ةإة"إلىازكاكأمصاسأءلىلاإبممدهكرتلم،لمتةلمين"

سيطرتب!-ذاوأ-ةبو!3ء-روا-دة،؟تلةاىسو!ق

ظةة!اافضاتااوف!ةصنهاؤوحاة!لرص!"اا)ص!هـوذ-ةابالا-فى

هـوف-ة3للصإخقادزابرر:إيفيجماهـةمع،المتعصب4والدرف

ذوا.ا)ةترء!نعدداشاساربحةعلىهـكطالابلاء*ديوا)ؤةر

922بفيادالازمةب"مدالاميرياأءموديالمؤطراتق

وأالدةهقلكثءلينتي!-،إمااز،بدا،4391ءإم(اء-طس)

ااوالوتظ!ر،المنظمةوالطرقبالانتتاإتالص"ض51أص؟

لأط،ئفةررطمقكل-ينزهسازإحومن*كاةهمفعوفيلاص!-وف،

بك.وربرناءجو5الذيالمؤتمرببرلامجالاءيري،الي!ودية
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بلت!وروبرنامجالأميركيالههوديلمؤتمر

اؤكرابدأكأدماالمركزبةالمسألةنلسطين4قضباصبصت

أصدوهو،بروصكوير.مجوزيفالقاضيلغوأ.أعاله

ليهرديةالاجنةور؟يس،توليرركلرلايةالملياالهكةقضاة

الاجنةوكانت،الانفاقنقاطتوكيدضرورةك!،الأميركية

ة-د،الاخرىاليهوديةالجاعاتكلمظمالاميركيةاليهودية

دوتل!عن،فلسطيننيمختلفةلمشروعاتدأييدهطأءطت

ارأفربروصكويرأبدلذهـك،منةهـدةكلوديةبدولةالمطالب4

-إفر،يليل5باأوطلب.فا-طينإلىالهبرةاسضمرارإلىيدعو

ذ-نىبأن،)25(حداثتهمنذ!الصههوف4النصصاررذو

إ.صافرالاقيءحسأنبمد.أقوىصفيحةكلاليهو!يةالوحدة

،للؤ-رلىالأوالمراحلبطبعكأذ"ظهرالذيالوسطللحلمدالممت

الذيئوه-ا-م.المنيفةلص،بوف،هركرلبلغةيت!كلماستمر

ا)"الميةلاصيمزيةالتقليديالهدفصابكلكلالرصدةص!ددوا

فة!لةة!-ا)وةا.عوديةدولةبخلقةيرألبوطا

بونولمنداسصرذاو.(62)قيص!الةد؟

الوطنىا)لمشيدلازثادمذدكمم!أحاوا،الطفةصلفركأطحة
...ح!-..

.مراتةلأص!و

125)،ء+8"3!ا!!،ول،1فه".4331ءع!(ح"!س!،46913)5.1

!62)وللح!ه،!.89.
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يةبرطلىتحري!ةةىبألاذاككلبنا-ا!لؤتمرروقر

بكهوربرلاءجته!ذلكعنعوف(ةهـربلفدطينإلىالهبرة

فيتفيالمسألةهذهررت-5وقد.يهوديةدولةلاقامةبدءوته

فوةأصاسكلءقسمينأءضووصتينصهمةمنإلمؤاهةفدطيخا

لما)!ياينةأقءنا)نةإب!لا-خةفياكةاشكثفوةد.،حتل

فلىطينفيديةي!ولةدواعلانوراءمنةارو!!مضةة!ننواركو

-داليو.الامير؟-!ةال!هوريةللطاؤ"ة4ءةا،طنألهدفكانكا

اليهوديةالطإ؟ةةبا-إن،ارضىالناطق،يربروصحوالقاضي

طريةةان1ة،5،ذرو-ممتدلةطرليقةتير،الامير!حب-،

تاالثيءبهض!لاطصورجاءكلىشيءرحك4ليا)طت

أءداء!عإن)ةإئلأدواشطر،.آ!دد%طر،ة"طرلاإهي

ي!،وااة!وهـا-!ااطالباذه5فيالالحاحلمنتظرونألي!ودوة

ف-اأوءحرح،ثمرءهـ(بنا-نةصهافاسط!نلبضماءف،ضالمما

مصادرلهوأ-دت،،واثنطن-*عومةالىتحدثأبأنه

ا)تقدمسيا،-3منبءونإنه،ذكرهالا؟ءت"علإمايعول

تماداولاتءف.منالرغمو!.)27(الاقصا،طلمبب!ذا

اطتامسة،دلازمةبمفىصدلد،تطرف5قرارثقديم

فا-ط!!ىررللحنةوالاخيرة
.ص

!لمهودااالجنةر""سبدصتينوجاكوب

طريقةىلصين!ىةارآمث!روعاضروأقز.ا!ميركيين
حر

(27)).84"أ.!!.96-167
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91وإتأ!و4فدصوتأ748غابية%وة،بلفور

.)28(التصويتعناامتنحو

لا!عالنةءه.حماآز!روع!ن!سسالأءحيركهفي

االأصري-،أ-موريةا!فوفبينبالسهطرةلاةوزجهودفي

د!ةصع!،ر-آ.حصصهدءةك!هـوهدكلقرءفىمنح!لبمورتفب

يئقادروهدادا-ةكلا)!مايرة"كان،!ت!دة!-ةزعاو،بت

.مط+مثروءلىرة-،ةالأءير؟هجمتالهودءؤنمريمةدواأن

،ادا-ةةلي،الا-ير"با!ملاطشبالهادءىانذ!اإؤتمراكلهف

رءلى2رإة.،إءجبرتا!وكىد5روبردأش-ذ،اصيركاج!-ودصن

مابان"ليةإص"أاأدء-،5:!زس+برطهـليةيمألف!-أذ"منالرءم

دولةإة،!4ردون!ؤأبركا!اودمنثيإاباز-ءينءز،ليهللا

دواء-ة92()ر"كصيرلأإيرظ!هـرء-"بار"لي-داؤملأؤانه،ديةءو

-بريةاز"يرف،نةكارثإ-مورءة-ترنبموليانالدكىتور

،ءودير"نةدوإةاص-ة،يخايرء-ونأ!هـركادءإ3-كريةأبأن

ءددلي-رننأيربأ-3مر!"لىص!ضن؟صتةاحن

ا)ء،ود؟?هـمنء-ددرفلحرلم103(0الدولةتا-لمثس!ن

181.!.،"84.،)28(

(92)3!ولولاح+،1،ءشول)"!ح!شحح!ولل!هته*3:+ول!

ول!1488!ول5؟!!180"هس!!أأولءيا،يم3؟ح!3هول003(لأ-ول

لما3طيمث!4183ول!.3304ح!؟3ه"ه،ول!*ث!3!ث!4"هوللأت3ع-ع

03ولافى569)،!.34،.

(03)لرولفا،ولول5ء!33كه"ع3ول،،،ف+"*أ!ء!ش!!

ول!"لة3ول1،(ح"ولح8+ول،"أ:+ح؟3ء*لأف!ا5ولس!5لاء!ء،

5491)أ!.73.
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فدطلجط،من!ءواتخاذفيءستمرةرةرصوهـ!!نالاب

.وجلعنهمبالنه،بةالمؤتمريت!لمأنمايظهرءلىيسظعو!

التكنيبارشادوذلكالمنظمةعنالجاعاتهوطرالمؤبهما-بمم

أعرن،أنبحالذيالتكنيدعنالدتاعوفي.ال!ثوفي

تأقطمت،ية!دلمالمؤتمرإنكراكتنكلغيث!وعاطا!-ام

لماندوبيناأنإذالاميركيةةيل!ودلأطاؤة"كلث*نوح،

أنعلىمرشبنكانرابلطائفةأيةأ!-ام-ؤولينيكونوا

المندوبينأولئكإناكتنبرغلروقال.ادظماتمصااحيمثلوا

الضالةكالأتمكانواءطبأسسالطائفةأساسعلىالمنتضفي

.)93(المنظمات!لبوا-طةإلاصوتأيلهمبكللمإذ

قوةةسورر(جعلف،ب!دفا؟مير؟ية!*ديةوارئبطت

علىمةظما!اجهازبوا-طةالارتباولاءنوكان،الظروف

عليهمقضىمنعلىلأمنمريهتدجةونقضةاق.ا؟تل

لمودالأخيركالملحأفلسطناالصه!انجةأشار،اليمودمن

تأملبأتدلةمنظمةالةاةطاعةنيوليس.أوروبا

نق!اذجدءيورةأثاظ!رأماواحم!ابةو!االاصتفاظ

التغلبالصثاينةاستطاعلما،اورو،فيالموقفولولا.اللاثين

.)132اليهوديةلاطاثفةصفوففيالةائمالتجانسءدمءلى

(13)ل!لهاولفىه!ء+ء"س!طول"حلأع،،ص!مح!!ص!!هه،ه*،ا"!!ح!

ول!وللعه9،كمأ40ءء"،ولىء!!ء،،،(+!3+كهطلها!3،

!!ة8طأول)53أالهالوفى5.!

(23)+!عةأزوول،!.453.

04

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أليهو!يةالطائفةانسحمت،المؤتمرفيللهزكةوند-،

إلىتدعوخطةتأييدنيمستمرةأ!اجباعتنتالأ

الأممأماممسؤولةموقفةدوليةوصايةالىالانتدابلمحويل

اليهودية-..-.-وءالمتخده

الاقتصاديا-كيحابهأنطاقتتست!لخق-؟فلسطإلى

كا-----------.ءخم)33(

الموقفهذاالأميركيةاليمودبة"طانفةاتخذتأنوبمد

للاصدنبطدالسحيالىافطرت،الحامالرأيلدىا!صوبغير

ولكن.3(ارراعات)ثعضويةكلالاعمارمنبدلآبالأفراد

إزالةكاق.هـعن،جاعيتأييدحرازإفيتأملأنقبل

ونليجة.الص!اينة-.ونمةاعداءحمة

عامصدرالذيضالأبآل!خاببم!ابةاللبنةقامت،لذلك

مملالاطاحنياكت7كركبلمبا!اجليأأوفصتبينا،9391

اله-إ،توأظثرت.)فاس!فيالن!ائيالد-توريالرفعتةرير

اجتنابفيءيزايدةرغبابصدفمابروص!ويراذاع!الأتي

اليهوديةاالجنةواصثشفتالص!اينةمعنزاعفيالوقوع

الاستقلالأأنلمركزها،الفعليةالمزا!اعتباردون،الأميو؟هـ،

توصيدإلىتتوقبم،عةلدىمستحه،غيربا-ةهوالمهلفي

33()لم!ح!ه،!.165.

ول()لا.5.3ولءعش7"،،،ء!3ءا!!ول،ه88!ءا!ط"كه،،

*ء*(353:ط.!لآ.كلا!ه،كاه*كاح،.0،)059،.!.902
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.،)135فلسطينفيمةمد،ةصيمفةجهرد

اطركةوهي،المؤتمرعن7خرونمنئقونباطركةوالت!ق

ا)فحرةعلىزاصسىالذيكاوديةالأميريكرفا!لسالتي

وايست،شاهـلمةقيمذوديئلل!!وديةبألفالةاثلةةالأ-ا-

اإؤطهـتل؟الأبىضبالكلةيرفضلموادلى.)6،(?،تجو

لهبرةايدلمحدةةططىء،رإنما،دكا!حي؟اليمو-4للجتاو

يئلذادآلي!وا-حم!ولآ!،يفارلأا4لمتعلقةخم!دقضا1روالفة

ازفسهمو!دوا،للم!افةالمهاديئصفوففيأنةس!موضو)

!هب)ب15الصمؤءددمماأ

،الأصيريا)-،وديإؤءرا-ءلمنفلىط-!نقراروبوفع

ا!يمونه-ةاالج!ودأجلهمنبذلتالذيالهدفبرلموغفملأتم

مة!للوةوفالأءير--9اليهودوةإةظاتاتو-دوهوالأولى

ختامبهد،عينسهوأغضونفيو.نيأاص!ءونامجالروراءآواحد

ا؟ديدالرئيسءولدصضفيافلإصاطاضامأءإنالمؤ"ر،جلسات

منالص!ءيىنيةاطر-534،رأنالأضيرية1)ص!ونيةلدظه،

هيةآوعاء!الاق

()35ء13!ول.،+.!.325

(63)ولولء!د8ح!ولس!5!لهلا8ح30،1لول30،4ول،"3،!!!ص!ا"!ه8

+ا!3!،".

)37(؟ح3!ولع!ول3؟ه35ءدأ!+ه.لدملال!ولكمم!*فيكلص!!

ة!!!!،ه!"ط!س!هن!هءول!ة!53!!لم8!*فن!
ه!!م!،ص!!هم!5طه398هـ،3ءوله"!ولدث!3!*(3
!.ج:!كاحم!ح!ءول؟حم!يمة+!+4ةم!،،كهـ8،،!ة928.
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ولأمشعباط*عوء،منأيصادقةإوانرة،ااكآساب..

لفلسطين،ء،بالفإاصيمنيلامجالكلءلىالأءهريفي

أبركاس!ودبرت!برأهـجالا-نباتالذيأكرنامجاوهو

انتضابأإنتخهيناالأميريأد*ديباءفاءاإؤ"رالممثاين

.38()4!اما:ؤديمو

اتاد-خ!فيدراسيةندواتزظهت!!ال!رناولمتا

اليهودالصنمةوفد-!نالمؤءرهـ-اسةاةصرادليةاليكودية

ةاانظه!وةاءت،ابا-!الاهه-لء،-ديمك-5بأسر!م

الةيموحصلصالصميدءلى!!لداايةالى"ضو-ء،اء!االص!ونية

.ص

ىء،لاطوار"صدوقأثحم!يحصن0025كلن!ردث!!!ةعلى

ا)صبا-!احاءر-ملقف!ص3!?،ديةيتنتتقمل!!

الأميىر!لمؤ"هـاليهوديالمؤقضةالا-تةو؟هونة،1913المقهل

أ!با،ريبأتةفيالص!وءارىا)طوياسأءفاهذةس!ت4لةالمؤ

الماملرأي!اءثاظ)5كركزلأنادصفداءلىتم!المنظه،

،س"شرا!حولأ!يريا

)38(*ء*،،،،،ءث!8"3ءا!!ء"-ء33ءطول،4391،24.!.4

93().40؟أءلأه*"ولء4391.213،!.98.
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يئلثآالفضفكا-

شضالخيامؤالمج!يض!اا!لرأا

الصهيونيةوالموضوعاتالتكنيكعليل

تكنيكمنءديدةأنواعأ4الص!يوززس51استههل

وراءالاميركطالشمبلح!ثدبذلوهاألياء*دفيالمامة.الملاتات

التكنيكأنواعاثتملتر.!وديةدولةلمحقيقإلىالرابةاططة

المصئمةوموفوعاغاوأصاليبهاالدءاوةضروبث!ئكلمذه

أليهو!س!لا،اللامباليةالس!ن!اتعطفلكسب

كيين.إلامكل

واتلعرصضروريهومماكثيرةمهلموماتهناكات

فالصعاينة،اطاضر.الوقتنيمتوافرةغير،الصهيونيةللدعاوة

نحتلفاهدافوراءبسحونالذينالحالمهذويمنكغيرلم

عنأممالهملاضفاءاللازمةالاحتياطاتجميعافذوا،عليها

45
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هونيقوبا!مليهترةونلذيناصالحاذووموةلائلالمامالرأي

بمذهتاصقا)قماالوص-ةإلىؤظرأ،النطاقواصمةبدءاوة

ا)ص"وبةأماةاعد!11"ذهء-قوتةأ!13رص!ذولم.(1)المبارة

مه!ندتممتيكألا-،صئها!أم!عنولو-!انهة،!االثاف،

)يته.ده!مدىياس)4سبىليمق،4فاءيق،الدءاوةنيمسفمل

الذكليهالدلهبلتهطءهـالالد!ة!"قيا)تاريئيةالضاصرة،ن،وط

كلطرأتا)قياتاةةبزيراإلىالاهـلتداءكل(عا-،الاعماد؟كن

"ص!وفيالةصصاروبتاثيرالمامالرأي

النواصيفىدملاحظةيم!ن،الصهوباترءم،)ممن

والى13اليزظرناف-نإنوهذه،الصييرنيللتكنيكالمهمة

،ةبأتشدء:دلاريرط!،المامالرأيفياطاصلةالتضيرات

الاثنين)رينءلافة

ا-!اولؤلدعا:،ا!اةدكاالهتإصر!بضثبهتوتد

ا!مع،ولأتليمالهلمتيةوالا-غاءاتوإفث!رالصصةمطالنشاط

،رخفيآبت"هرمظثكات،لهااطاخاء!نقأييدمنذلكراهـق

ما-يىإلىغووهاأسبرو؟ءن،الصهيونية

وزية،الصبألفعاوذكداءاتواف،تحايليحرلمائهومع

تبدولأصميونيةبايمملاناطةجمطألر؟رو-يةواإةإلا!اططبقان

ل!أبث+هامتصبالأقيءا،تفواإودمضءنت!شفالنقابكأ!ا

*!ش4+لما!ول!ول،"ة+!ه5!،!يأحما!!!صكعح!ص!؟
اءد!ة"!اه!3!ء!ا؟لأكحا4!*!ول،لاهة"ه"ههنه*ء*(

53،ك!43ء3،أولول،أ"ه+أس!ول.،1591)..4
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!طود.لايةيسوفورالبرس-5وقد،رباتونا،بمايرمؤددين

ءواف"-ع،كأهـةفياكداءاتلتلكالحامةا!وياتي!لصفير

)12للص!يونيةدراستهفيرذلك

الذي*ديوالي!،ء*ديالث!رفثمارةهيأص!!وفة1-1

ةلسطين.قفبلآفيدساعدبحثمبةعتم

فييل!!ودالروادأيديكلأهـالمنق4فص!ان-2

وهذ.بأسر.البشريلاجزس!يوثالعظمنجداحهوةدطين

النفسءز-تقويأنشأ!امنفلسطيننيحعةتالتيالأعال

وكرامتعا.أليهودد،

يحدثذثما-آواحدثب(اوجدوابئأليهودرثكل-3

واللاجئودة.الأخرىالبلادفيوضصهم!رؤثرء،رلدفيلإمود

ميركا.أنيإخواثممنالمهوزةادتلةوأن!بالاوروبيون

الناصية2بنزف!ةاممف(علأ"!بمفيةلم!-،

ثمني*لصهيونيةا.أهيتهالاطمحلتضيلا.اثأ؟،الا-ع!صة

ةا)!م!يونية-.ومصيراليهودي"مثب،رثخهـعالاؤ-جام

.اهـ!ودياالشمبأعداءؤنازللأنهاالدراماةسوبمنضرب

يرتةرلأنالي!و!يةالةضيةطلبنتا.ةوسيلالص!وفة-5

كلالإ*ديتكلأقدينبةي.المتواصلا،-،نمنخيرا!مير

يديرر-لمدمنءةوليس.ويثة"ت"المالمضيير!لاأنفلمم

فلأهـأ3لأ.لها!اس!!4ثه.!*ا!!هة"ول3!كايههن!أ:!ول

ملأ"!ث!ث!هثهاهذ!"ام!!(ح!ول"+4!ء:+!+-!34

لأتلأح33ه3"ء3!كهك!،5591)،!!.0-9601

،7
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فلسطين.سوىاليهوداللاجئين

بعاءأليهودولمجعلمستههـةأليهو!يةيل6-الصيمزية

فلسطينوست!كون.كيرهاعنمستعثهكجماعةالحياة!دكل

الأميركيين.أيهو!صياةكلالىخاءيضفيهطا!-(مركزآ

التمبيرمم!قا!روأليهودي.أليهو!محنوياتققوكلأوالصيمنية

المالميةالثقافةلمنفمةوهذا،نوعهامنالةريدةبطريقتهنفسهعن

الأبر.2ضرفي

حدبوضعللاساهـية-دوضعنيالصيمف،وصثساعد-7

طبيحيى.غيرأمروهو،*!يقوميوطنوجو!لانمدام

عنهايحو+ضأنيمكن،الىجو!صيزإلىاللا-اميةتبرزفحندما

هـذاالصثيونيةوزةوي،شيئأءاممونبا!ماليهودبث!عور

االشمور

التوراةفنبو2ت.منهبدلاأمرالب؟ديةاقيا-اد--فى

"فلسطينيةودية3يلإحتةا،ئتيوالاممالالصارضةالحالموصاجة

ولدية.دولهبانثاءاطلبر+13تطلب

.المتحدةلدلاياتارلاءمتاهالةل!طينالمموزة-9

النازية.فدالحربجه،ةمنالأمامياططفىهيففلسطش

ا؟وصطالثسرققلبفيالد؟وقراطية-م!نه-وفلسط!ن

الاتطاعيا

وما.التاريخيةبالمدالةيطالبالصيمنيوافىل-01

لمحصى.لاالتياذإبحاءنتمويضعوىالمطلوبةلأيموديةالدولة

18
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والمطبوعاتالصحافة

حاولتماءإابأوا)قي،اطديثةالمبريةباللض،الصادرةرالص!انة

واهمافظة!يلإ*ديةالمةبةفيالرأيءصتعيميودخطب

ءضىزمنمنذكانت،،الةديمالوطن،معالرهيقةالروابط

نثمرتدراصةوفي.)13الصثيونيةالقضيةجانبفيوقفت،قد

باللنةتصدروا-دةنيويوركيةيوميةجريدةانزبين2391عام

لمهمةالتقييمهلىاا!ا2عامكوهيناسرائيلاعطىوقد)3(

فلسطين)تطورالكتابهذالكن"...اليهودبينالصحافة1

النشاهـنواحىمنواحدةناحيةيمثلوالفكرى،الاقتصادي

الحادةالدعاوةمنفتتألفالاخرىالناحيةاما.الصهيونى

انحاءكافةفيتحصىلاجمحياتبهاتقومالتى)المستمرة

مضتالتىعشرةالخمسالسنواتمنالرغموعلى.الحالم

.اليهودىالشمبمنضئيلةاقليةقبلمنالاالتماسكعلى

نتائجانالاللبدءطويلاوقتاالتمثيلعمليةاعطيتوقد

قيمهاتويمكنلاعاممائةدامالذيالاجتماعيللتحررالانحللأل

توقيفهايمكنلاعاممائةدامالذيالاجتماعىللتحررألانحلال

انتصاراتحققتقدالقوميةالفكرةلكن.وضحاهاليلةبين

مهماتقدمهاوباتالفربية)الاندماج(التمثيلمماقلفيكبيرة

وان...الجاممييناليهودالطلبةصفوتبينخاصبثوع

والصحافةوالنشروالكتابةالاجتماعاتبواسطةالدعاوةعمل

الثعبسينقلىالديالوحيدةالسبيلتشكل...المالمية

."الاندماجمناليهودي

أء،833.+ءنهس!!ة+"لاك!*هةلؤ،"ياولء!!،هولص!!(:9+318

أ!3"وليمحز،أ5،ل!5لا5،،1،ءحا)1291!.311

،9
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ء(4اصيمفةلتحتبرلألازمةالصفات!"اافرلملتواطد،ء"المبرية

اطديثةفلإية4،ل!ةة"زصدرالتيأدوميةاثدالجرقراءءددوباخ

ال!د!هذاتضاؤلمنو،لرغم.عا:لمةإف535كأو2791عام

نحوأي،عائلةألف25،فاق،التامركحركا"ولسرعةآنظر

بصرف4591عاممث!!كاذت،الاءيركيينأليمودعدد"لث

.(5)اطديثة""بريةبالاة،روتصبىالصهيونيةإلىميالة

منءنريتثمأحدو!ففةدالقوبةالهلاتحيثمنأما

تكللمان،لفلسصطين"ثديدة!ابميو،!لمةوءثسفيأربعأصل

كأ!صكانتا!اةهـلىالأخرالأرب-اوالهلات.ةه،م!هوزية

الص!ونية،برا-!ت.3ز.ين)6(الص!-ولاخبصارالكافجةة-الأسبي

دكلهاالانكل!يز.ية،للفةة-ؤ".وءئسربء(ر!فنركالتنفبسما-

وة-د.فلسطينفيممجنةفيس.وعات.الةإثمةالمنظماتالثاءلحثور

منكثرألا01901عامصوافليةالةوءيهاتا"صثورقراءءدد،باغ

إلىرضاف.71(91،!اءامعائلةأ)ف..6وعا"لمةاف003-أ

-"اكاكطوكونةرس)"-!اتءمئمتزكاف035-أشكثرأذاك

----خش

(4لهول840ز!حيمكا180ح،كه!ول+،،3كهطهنة"53!ي!ة*ول8!-
ث!)م!شأء!ولولء،،ول3"(*حكاتا353طةس!أهلهاول8"!لأ-ون

7ع358كلأ،،2391))!.81.

(5)!ءول"3484ول،،!9،اولث!ك!/!"!ول-!،فأةول-!!

م!ةى!،،(*ءكلآ353كل!:+س!؟3حك!!ول816س!!""5+5س!05،

.48.!،(7491

(6)،،*!!،،،س!ول،،3ءا،!!ولولح!1491،12،!.011

(7)،أ!!،ءأكه8ءول!ء3كأ!ه"ه،1،،477.؟
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،بلنيوناو5ر،سبكتاتورر!قصوأو،)!هكشنستو
-----بخض

وسآغذتأيدت13ءالبأ!اجميهوهي،ئخيدكضو

-يرف،الصماطهـكاتتمممر!االتيلا--ا-،نشركل

والمقالاتالبمالاتكأاتمه1)15!،الام!رالصهحافةوزو!ت

معالثخصيةبالاتصالاتانثشارهالدز؟-،مةاةواالص!وق،

ءضةان4،91عامذلكبهدوذكر.ادا-،ا)ص!فأ!-إب

طبعتبدالتي0033ءددهاالصااغالاضبارأكلدةمنالمائةني

الصحافةفية!اركازت،الصكبونيةار:ظماتالصصفيةإتالبما

ا)مدلىهذاازداد-قا1591ءام-لانوما.اله،تيةالآمير

لاف7أربعةأ!اكثممد!ثالمائةفي25بذ-بة

!5الص!.يرتةفدبان!ااغهتا)ماالو-.دةيدةوالجر)8(ممود

التايمس،،صبسلها-ت!م-،،يمسذءوديرركأ-ريدة

ءنذالص+وؤيةةارمزالء!باز"الي!وديبرجر2رثرلح!ورص

)يركزقطةرصةة!ركلا1،التا؟س5انقيلؤةد.17!اعام

)91"نهلآلا!"-وإفادذااةظراو-مةكلالاز""اه

وهدهأحملىبونيةا)!2لالتظه"ة!ا)لاقص!ضتا1د؟ظتوحا

باةلامحمندو!!رف-يماامررببمطتلالازصاا

ات"ؤةروءةدت.اا:هـويرر؟يةالصتفيات؟برفييرلأة-ر

أل!هفىول"83،!82!،!!هوله3551ءولول،!حث!"47،،ا!ول!ولول

ول!ه،*ه،(للا!3"هول!،هول،!.ح.:د!5ول،4491)،!.52

ول!4ث!"48،،ا!ول!ولول،،،*!م!كأ.!.33

!ثء!ح!5كللأة+ثه!ء3،*5كاءثح"ء3491123.
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وطبمت،وفويوركواثنطنمنكلفيأ!رذات!برىصحةهـة

اسرائيلالدكتور5!رفمم!أقهمتا!صفالأصل4وليه

ليمة-ده--ةب-ؤءركأخ!اوبدتخاصبطابعغولدسضين

كلفيلموتالذيئالمراسلمون15حضروة-ديةالج!وررئيس

شركاتياتكوممضلوو،الصحاة-"سسكاتت13أمن-سكا

.(01)اء"الاذ

ايض(واصع!دىالىلمةاضأا)ةظ،!اوكازت

ةالص!وفإةظهـةاءس-تقدبا!ا-ات!تا-ابعزلزفى

نوزثحيضمن،416-1391اهامافيتمباز"؟-ةالامير

ا)صنائسورعاةالها!،ا،ح"اتلىو؟راسث!رةملإون
ص

قد"نوء!ر!،ت،بوالكلاة-ساوركنإروالا-حماء-"اأ؟شإروا

ا!ما!"لص!صااد4و.2-وفةالصالقضيةالدصارء!يساءدون

ءكلين..كتا"اليهوديةغيرااؤلةاتمنعددآ

مهسا-)،،ول91+ء3!لمطحا3ل!،ما3*5؟4،)(ط5ول04ول11"،2)

فرليدلريككاالاصهاذوكتاب،(ا)-ص-عالهاز-ل

(،ولولحأة?ولء51أءلأ+ه*ءة94ح،أح9نا!س!ء(ث!ءث!فىأول!،هول"4)،هـ"

جرفازيةرازكوكتاب(فاسطينإزا.4الأميريالسياصة)

!ن(ة)!إن"*هول!أ!!،،9!س!ة)(**ح3؟هط464،)

-ثنلاخرشنها؟دويةةا!13اكانأليااؤلةاتهذهءيرآوكثير

-

(01)2كهـ10،"هـ،!!ولولولا*مح!+!م،،،!.64
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.(11)يةاك-،رلألمث!ردورمعمتماونينرثمرهااوقاءو،لهمداهـوا

(،عاء!9ثلودرميلكىوالر!الدكتوركتا!كانوربما
صى

المي!ماد(أرض،في)فلسط4!!سأز*ه،ءآه9ح(353هـ94،ط)9

ومنلأ!!اشةكاأو-!ا)!أا!!دذنحاحأالكتصهذهأكثر
.حص.-!مض

بللةلودرالد!وروتثدم،)12(أيد+مملىآانكشارأكثرها

،الأردتواديلاسأغارإدارةاءانثلاىلراحمبسطةبصيخة

صه،ثفةدآاذ،ثاراا!!أ،يرمنكانإكتا!هذاانومع
..

اطإصارهـءطو11مجاسير"د-ومنضا--حهامما-ئسطدبصورة

اطاخا3رةولو.ا)!ثهو؟يخةأثؤونانيالحاء؟الملاقاتيماهجببر

اقياةا)كاذالدءإوذادكلشار،مملىساءدالكتابهذاان-لةر

ودلكإلاصد"ابعا!ةا!دوكنفلسطمقدرةبثانانثثسرت

ا،-هـةب-لمنولل!دضالأبالكتابكلل!حافظة؟-جة

--!

1(11)ثثهح8.8ح،)!2هه83+،ل!ولحء!3ولح3م!ولولأحاا،،ول"مح!+ه

ه؟"ءولةس!8")53هـ95-0498،،6(ء*ك!353ط:ولل!2،ح

491ل!)،!!.،هأث01

اشهرثلاثةمناكثرصرفقدميلكلودرالدكتوركان)12(

وقالت.!3!اربيعاثناءالاردنوشرقىفلسطينفي

تحتلهاالكتابكرسالتى،ميلكلودرالسيدة

/اجتماعفيبمدفيما،(وملهمتىرفيقتى)الىعنوان

قسيسابنةاننىمنالرغمعلى"لندنفيعقدصهيوني

."صهيوئيةونشأتولدتفاننيالمثودستطائفةمن

!")!4ةول!839!ولا*!ة"3!س!ولول!كا!أ!*ع،"،5!

لملأ4!8حط5!ول4891.214.
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الكتبمنإصهات4باعهماجملإنوفيل.1،9(،نلسطينألى

.)14(4591!تكناب0004ر0003فيبلغ

الاحتجاجوتجمماتالحاشدةإلاحماعات

ا!طعاتهوبنجاحاسف،لهشمالذيالآضرالم!والتكنيك

بمت!دجيدأالوبلمةءذ.برزتو.الاصتجاج!بالحاثدة0

3لبئ!هر"صهيوبملىالزعاه-ةسةهـزمامالدكمتووتسمإن
!ه

عتلىتمامأالصتمدلمنؤةبزعاءة.4391عام(افسطوص)

وكا،ت.السابقةالف!ةبهاتصفتالذي،الهادىءأ!لتكفيى

فينتاثج!ن،صفرهالذيأضفطمن!و%لقمصلةر.فكرة

الاجآعاتانوثبت،)011وخارجهاأميركانيالأماكنأحم!

اخرىنواحيعنمملوماتالتقريرفذافيسلفريقدم13(

الىنظرا"وبحضهاالعامةالملاقات!ال!هاينةلبرامج

ويستمرض".بحثهيحرلمسريطابعذاتكونها

الصهيوفيةالبحثةاعمالىبحثهنج!وينينصموئيل

مجلسمنناثانر.روبرتساعدهاالتىلفلسطين

ولويسالخزينةدائرةمنغاسواوسكارالحربيالانتاج

رئيىباركرثيودوروامولونيلالموازنةمكتبمنبو

والاستمانةتنيسيواديسدمشروعفيالمهندسين

فلسطينمقدرةفيا،قتصاديةالدراساتمن!دبيربمدد

الاقتصادية.

(4،)2وله،5"48،،اثطمهول،،،الا!ممح!.!.5،

)15(،ولهل!هـ،،ول"7ا*ولت!ول،ا"+ه،ءول.!.06
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فماالهوصانلهيالعامةوالنداءاتالاصنجاجوتجمعاتأطاثدة

ععد4591(اغسطوس)2بشصررفي.اطلوباالضغطلحلق

صضر.نيويورك؟دينةباركصكوارمديسونفيحاثدا-،ع

فلسطين.نيالبريطانيةالسياصةكلاحت!اجأث!خصالف002

صاص!دةاجتماعاتمثلهللانظار،وصصلمجلبةالاجماعذلك!كان

لأطوارىءجملساستطاء،فيوكانوعرضها)16(.البلادطولفي

والزمنالم!نفيالنوعهذامناصتباجلمجمهاتعةدفيريوركيخا

دونلمحولأنا)طوارىءبانمنا!لسطلبوقد.يئتار.الذي

نكوتأقمحببلوقليلةمشلتةالحامةالتظاهراتصيرورة

ومنظمةتططةأفاءالهلادفيالشاءلا!هودصهيدوكلمتحدة

نأصمبأوليس.اطلةا،نصا!مموقتفيولمجريفائقة،مناية

الاجماعاتمنأكثرأوا-غاعائة1الاجالةالنأيبةالمرءيتض-ل

فيواصد2نفياكحدةالولاياتأف-اهجيعفيتةدافىإشدة

يمكنولا.الصرفني،طولآعنماوبكتبلأ*كبرىإدنا

المهممغزاهلهسيكونكهذاعرفأأنفيواحدةطظةالشك

")17(واشنطنفي

(16)ولل!ل!ح،"ول+!ممح!!ه4،!،ولأيا،"كح!ء491أ469،!.8.

)17(،س!ل!ل!ول"ولولء!نا"ولهه4ول%3-م!"ة،53؟ا!*سلأ

*!ع!ء!،!!رر3ثه!"3!مح!أثه!كالاء*(353:ط

)حل!ل!ول،)4391.!.6
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اليهودكلطالدين-ووجالاليهوديةالمدرسة

مرارلا-ةتاصبتوعصهتاقي1اليهوديةالمدرسةاقامةان

،"ص!وز-4أوالفدطهـفةبالأفكارمليديأربطتالجاعةبرةإء

-إكرربعامت!-برأطبيبتكنا1)ص!وت،الران!،أن.إلا

ةطدسر-"الصه،1!ولااأنأحيانأوريسأةمنةكان،ارسادا

لمتهثأو،يةالاداراسالمجافيبالدخولذلكةتم.ءأربهم

ةد"ؤ!دارسبراسطة-رىةقد،،!طت(ء-ذاي!ن

.(81)تةوص!لا

بتوعمتقدمةالمتحدةالولاياتفيالصيمف،الدءاوةوكانت

والهددونا!اةظونف!ن.الي!ودالدينرجالدةضلاصت

.سنسليهوكان.اص!"يىنيةاءؤثدي؟بارمنم3ممظفي!ف!م

وسولوءونءولدشتينغولدث!نواصرا؟.لسافرهيليلو2بايزوا

-نية،الناطةينمنمتازةالة-لمة،!!لمر

باغمم!بمكمترفن!مي!-واليموالدر-الصةوفمنو!

ثىؤلاءةة-!المهووغهـرالبموديةالأوساطفيةادة

المحتمع.فيا)ةطاقواسعنةوذآخامونالحا

-

الطوارىءمجلس

الرهبسيهال!وةالأءيركطالص*وفيالطوارىءمجاسكات

)18(ا+شء،41+.!.704
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الصهيوفي.ادططوراءالأميركطالحامالرأيصشدفيالمدبرة

نينص!اطثاوأوجهالهيئة"ذ.تنظيماسترضناأنسبقوقد

أفنذالمدعاو!الصيمنيالت!كفبأنواعاسترافنامرض

هيئةدوربلمبأنالأولدد،5الطوارىءمجلسجعلظ!وره

جماءاتبينالرئإ-4الههةاتؤولفالقالأ-زاببرينار-ئاط

وءيزراصيوالهاداصها؟ميري"لأصهيونجة-وه!صالمنظمةناضبيه

،ال!نزاعاتصممفيوقته!مظمصرفأنهإلاصيمر!ا.وباول

إلانيويوركنيكا.بويتتذلهداء(صحهـتيرأالهاسيحينولم

ا)تنةيذيةفتهوظيىمانرا؟ارويلر!سمو!0491أوا%رفي

كانوتفيالاييا-مطملوالهلأمامةالملاقاتدائرةور!لم

1(91)1491(يرا")نياكا

واالجنلأالاميركيةفلسطينكنة4المسيحيالتايعداكتساب

لفلسطينالمسيحية

الأميركاالمامالرأيكمام،ذومنبادارةخطواتاكأفت

دحنو!.)02(تاودثةكدولةثنفلسطاقاءة3باراممارته

الشيوخمجلسىءضربرئاسةالأ!يرقيفا-طفي4لجهتثح-ل

أنجزهاا)ماالصفيرةالالأسمنواغ!نرف.روبرتالأميري

،الأحرارروزفلتالرئيسبرنا.جمحبذيمنفبوصة4.فومن

+ء15ء+)91(.418،414.!!اول

)02(.س!ل!لك!ول،،"53"ءول؟هشه"ءول3111ء28أ-049،،469

5-4.!!.
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أبجماعاتصادةإهمامأ4نيودرخعنالسمعمجلس!نهبأظصطإلما

الحزبقياءةملرأيئاتجعوالو.ليلقوال!ثوداليبملاص!،اتالأئلبا

عو،الجاعتينهاتينثأبيدكلاتبهلانيويرردفي!لديموئبرأطي

كلعطفيخبىءفمالوقتذلكنيبرت!نانكيأكأبئواغنر0ابئ

كخظيبضاصبنوعمعروفأواغنروكان.وال!لؤليل!أليبرد

شخصيةوكانالحأصةمناصباكمنيأليهوديقيمطالتيأللانمفب

.عديدةسنواتمنذالضفةبهذ.بارفية

العضبةضاصةمبمة،لمسأد!فدبةاكونلاوكان

أيدواالذيئمنيئكثيرلسياسيينخلاتلكن.الصهيونية

أظهرواغنرالشيوخمجلىعضوف!نصيابةلأسبابالص!ونية

سيرةكاتبلاحظو؟.الص!اينةمم!وطبيميأايأاربرامطفأ

الالمانيأصلىإلىجزئيأيمودإوقفاهذامنشأةان،واغنر

الشمببحقإلذنبالنفصصيةالعقدبرلدفي!إلد!

و)نجنرب!يإمدىح!فاتالالمجصومما!.)912ديأليون

3391الى2791منيندريف!)صيهون2791عاممنذالاداربين

369؟منليفيوفيليب939؟إلى3391منكبسرلينخكلليون

صر"حةبصورةالاف!ثراضويمكن*دأ،جميمهمكانوا(أ645الى

أليهوديئ.ا!ةقفهعفيعضوبالصييرخاصاعدهانهم

عنمم!!مأذلككانأصاء،الدائمواغنرادعاءكاتولعد

جامعةمنهتبماخرجوزيفالدكتورمعمقابلةمن)22(

واغنر.اوراقمجموعةعلىالامينبوصفهتاونجورج

95!اعام)نوفمبر(الثانيكشرينفي
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مجلىانهو،بهازودالتيالدراصاتمنأمالصثتصيأفتناعه

افكرةالرحميتأجميد.منحأنلهسصلقالأميريالكونترس

وهئقةوء!ط-2291عامافذ.الذيال!رارفيالي!وديةالدواله

-صرمعنا.ءعوعدبلفورمم!الأءيركيةالموإفقةفيهاصجلت

)22(،ديألي!ولاخ!حبقوب(وطتا،رويدالذي

متواصلأصيلأهذاالشيوخيلسءضواقأجموعةوتظهر

بخثسك!تأبداطصولبخصوصنيومنمجالمراصلاتمن

الرصائل.فتعددكانفةدا!مير--كيةفا-ط!الجنةالفيرخ

4191عام(ايرفكل)شباول14فيالمؤرخةكالرصالةقليلغير

ال!ثيرخمجاصاءضاءمنئضرآسب،ذكر!13وردالتي

المؤيدالاءلا!فيمو-ودةكيركزألصاكانتئمأصوالذيئ

ذكرتالذينوبرع.)،2(،فدنطصسيناد!و!هـالاعا!ة"

الاءلاثكلم!ينكوةسيظهرونبالذاتالةإ"4هـذهفيأصاؤ!

لجنةبرعايةالشهوخمجلسضاءامن!آا!درهالذي

الانثبا.س!!اولأهووهذاالأمير؟يةفلىطين

هذاان1،120،تثردالم!و!مشكلةحلفىفلسطنأمةالى
!ض-

)سهـع!(!ول"ش!م!5اء*ة"كم!!!ص!!غ!ه")ول،ء!2ول84له!)ولا*ول

أ*ء!ه،-،،(!كا42911253)،!.52،؟ص!.+3ح52125.11.0-.

(23)!ءأ!15،+يم8+أء،*!!ولح3!!9ح33(!"503ءأكا!!،

حح!وللالاه"ء!53ث!ول،3"338ء383!ثلا،+ه،!+هط.!.ح).

(42)حم!ح+ح!ول!!أح53"ث!ءس!هولول8،؟يمع،،،ك!ء،!"وللا

ياحةس!3-5كل!!!!،،ولع5دا8!أ!53هول،35*ءلههول-5ءأ!!

ز،ولح11(381،ول4191.02)3*س!ولء43ءأء3.
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"افازهةقفهة)!،طتةالحارزالثتصاتثدفىالاسك!
----كأ-ص--:----نحلا-!-!

لىدءاوةألةو-ود-خىوهـدإ-دلا-حانهنالبره سى-
ميكائوليكهة7ض!حق.المربقضةصالح
نائبأعئنركاثوليكيةالجامعةمنرياقاص!

ن!ريبأ"وهجما،بالض!اينةريانعلاقة-"سيرو؟!ن.للرثإس

امميركية3ثتصياتوجودعدمإلىنظرأنوعهمامنفريدة

بينهالعد؟،لهلاقةإلىظربالة،الموةفهذامثلفيكاثولي!ية

وأءورةالازصادضايا،)4الض!ابياهتمامهاغنرصىوالىود-!ن

.هوولعالأميريآلضمااكأادرثدمىغرقواموكان.الكسامم ------كأ
مجلسوعضويو،!دةيلم!ىنيالسادقالهضوكنج

.،عحمنزم!نكرئدسظورالذيمكناري.لرصارلز"شيوخ

ب5والناغنبريمندة،موا!غالثاولدر15و

!لا5وايتالينووايمم!كنوث.فوبولجاكسنالهام

مولاحنةالتنة!لمل!تتظهرتأاقيالبارزةالثضصات

كلاةةوايأ.ذكرواالذينالمرموة-!نالأث!اصمنالة،

اء!تفءادازفىاطرب!ار،وقبهلي.512)الاعلات

في؟االبارزةلأصثخقتيآتهـمنحقالأميركيةةلمسط!ن

و-كامووزراءابواكوالثثوخمجلسيمنأعضاءذلك

،هضاةو!نف،-الولاياتح!وماثموفافيوكبار

دوروأ!حابمجتمعوزمماءتابو؟ومربينديئور-ال

)25(ول!حه!8ء!ول8،كهءأ!!حول?،،أحم!هح8"3+،ء؟ولءول(كل

183لم31043!ول11.)4391
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.12اآصناعةور-العث!ر

الثيوخمجاسأءضاءمنءضوآب"ينلةمنالاءلانوإن

الةحبةأؤكدأالأميركيةفلس!طينلجنةعليه-صلتالذي

لهممحدواولمطهادالافمنالهاربينباللا:ين-لمتلأ-المفجمة

بةدطين-!نءمثردفيأ%رى!اولةكان،موطنن!

لاةاية.جلإ(ذا5ب-4وكان.الو-"داطلهوانهأ-اسكل

انشاءف!كرةؤيدونلافدالأممر!!منال!ة!رقانةب،

نةوسفيليديالضةالاز-انيوراجمك!-ت!ناد3!ولة

لألاجئين.مش!،قطرمنا!هيمونيةلمصلص،يثنالأمير

مم!كرتب،ذاكدمدجاءتالتيالأ-داثبر!ص؟،الراتعوني

نيخ!ووتةدولةخاقله،ن=لدونتهقىأناللا!!نمش!4

ين.طفك

لمبين؟بفكطينالا-ينامش!،ردط!واءلمرتمروا

لمحر!ررثيس!طابكته،بنى،ءالذيال!تابمجلاءفي

نيصرحفقد.للصهثيوت"المؤيدةءيمرورداتليفيريوركجرددة

الي*داولئكانقاذهيجدأا)+4اصكلةا)انالكتابذلك

،-رإتاإتدة3الأانة!اصط"ع!نالافييزاللاالذيئ

فيأليهوديا)ةوميالوطنءوفورااليدمف،ولفيملجأأفضل

الىقو!مإضافةانةاذميتمالذيئعيستطحيثفدطيخا

26()+لماءهـلأهكلاح!"،!.012.

61

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اطلفا.مج!ودفيفكطيخاب!از-امالتيالناميةالهظمىالمساهـة

.(27("بيالجر

اؤثا.وموإلافومن-،ودإلى؟هظمهزى"2خرمملوثمة

يخايةوقبل،4391عامأوا-برنيلةلمسطينالمسبحيا!لس

وفاء،عةهـذهأءفاءءددباخ1ا-9تهـهابريل)نيسان

زسط.من!لاء:!رةايرهـدةا(نظهةذ.5وتمفت..لمكض.

فيبلاءا!امحرا!منهمكثيرونزظرالذينالبروتستانت

+.اةلاتورنبوءةفوه

الصهيونيةاطةفيالاولىالضهفنعاط

الىلأكلماالرمنا)ةةإت!ذهيكاجحالإخ!لمنبالرغملكل

نيويورك"جريدةتحريررئيسالىلواغنررسالةمن)27(

،391(عامشباهـ)فبراير(2؟بتاريخ"ميروردايلى

بقضيةتمامانفسهواغنررب!واذ.واغنراوراق

الزعامةمعبالاشتراكذلكفملفقدفلسطينفياليهود

الىرسالةففيبهاالممترفالرسميةالصهيونية

مجلسعضودعيااللذينهختوبنجونيرروجرزويل

لفلسطينالاميركيةالجاممةتأييدفيللاشتراكالشيوخ

واعترضللامزالباترفضهواغنرفيهاابدىالحرة

القومىللتحررالعبرلةباللجنةالمتعلقةالمنظماتعلى

ء:،صرتمثلولابنفسقانفسهاالفتمنظمة"انهاقائلا:

الىلواغنررسالةمن."...ناليهودصمسؤولة

-!ا!ا!أعام!مايو)ايار23بتاريخوهختروجرز

واغنرءاوراقمن

28()+ول3)حد"8*ح.!.021
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صقتهوماأنطوارىءمجلسبهاتاملأيا"لحشاطنواحيتكنلم

وني.يبدؤمامم!ءرضية3،91و1291ءامينيأعالمن

فبلقاةثأكانالذيالموففؤصف4491لمامالرحميالتقرير

جاء+فةد.هادئةبصورة3.91عاممن(اغسطس)2بثهر

لأسياب"الاو-اطني"!هيونيةحمه-ةانالت!ريرذلكفي

!ثيللهيسبقلممسضوىإلىهبطتالأهير!يةوالدبلوماصية

وة-د.3،91عاممنالأولالت!فيكلثروخلالخلال

الدولةموظفيكباربر"ضاةمرارمنالر!"كلانهةيهةكر

ءامضةكلما-أصحتشةا-ظ!افياططبالظءني

ص!اثمالرسذ"انئلو)26!فأكثرأكنروءطاطة

ء!ثصتركأم!يرك!اءن!بيانارإصدفكرةفدالى!سجيمحد

.ويقال،الةلمس!رونيةالقضهلبةفيامموبحث--حدوضعإلىيدءو

الجبارةالجهود،بسببفتطالحطةءذ.ءنالتظرءرفانه

الت!ريرفيوردو)ةد.03()"وثركاؤهوافيالد؟تور14ذةالتن

!لاذ91دا3عام-قاو،!تءدههلةفيالجبهةأنلأسف

يةأليهو!الوكالةحملاوهت.ءارىيمتب:هـالطوف!انثأث

تلكأتمنأكلواشصةفىفىانصةم!تبهااؤخماءكل

إدارة-د"ولىارىءاان!ضمجلسىا!رة-دكانتالركالة

ر(ثءحت.)31(اإت-دذالولاياتفيسيةالس!بالأعالجميع

)92(2ه،ولول"47ا،لها!ولول،ث!!ممح!.!.95

!(")03(

(140.()31

63

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أيوجودعد،من(نيوبالستين)،الحديدةفلصط!"سحيفة

)حترامكسنصاطر-ةالفترةناوويسمطمع-لص!وف!زعيم

الحرجةااةفياقيكانت؟برانديسللويسعائلضخص

----ص-.)132الأولىالعالميةاطربا!بان

الأممالعرفلةكلأيضأعلالصهاينةصفوفنيوألانقسام

الماآالرأيعطفلكسبضرورية1،ااعتبرتالقالتامة

بانههسهالطوار!ءمجلسوصفنيومنانويقال.الأميري

ا-خشاراتاجراءقل!بئيءنفسهيربط!للسفراءبمؤتمراضب

الصهاينةصفوفنيالبلبةهذهالىوبالافافة.331(لهاثايةلا

بىت15ارجاعةوهيالكوميك-ريرالمبريةافي،كلثلوظهر

ارهابيةيمعياتعلاقاتلهاانفيهابةالماأقلاو،فلسصفى"

هذ.ا؟تسبتوقداميركا،ر!زءامةمملىلتستوليسمت

وفيرمعودصاطسنةالنواياذويمنالالرفعطفالجاعة

واثدت.الصهصف)34(نيالنطاقواسمةاعلايماتحملبراسطة

الاولكانوتفيادلسمننيومنباسضقالةاطلافهذاصدة

ناقائلأالطوارىءجملم!انتقدولقد2.91آعا(ديسصر)

كياوبقىا!لسيتةيرلماذا،1اهداةتبلغلنالصيمنيةالدعاوة

بينال!ئصخص"ةواطلافاتصةوفهنيالمتكرربالانقساممتصظ

)32(*!*،،!ة"3!ا!!،،،س!لا!ول91151،سله.!.4

ثه(3)+"ا!عش)ول!.8.41

)34(،ولهل!!"47ا!!؟لم!،*م!!ول.-،95.أس!ول+3"2"!لأح

!.021!0،!ولح،حكل!5،3ءث!"*ء3"ء+،1?"دا،،كل!هس!

8،ء،لأكاأ،ح.3
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ةير:وجودوءدموطهصيا-لتهنيوالتأرجح...لمعضائه

موازنةمعالنشاطمحددمنهاجتبنيفيوالفشللهمركزبةادارية

.)35(،الضخمالواجبلتحقيقاطلاقأكافيةءير

الاهـظمقيكزالذلك-!الوبرنامجمناضلةزعامه

فىالصهات،انتصاربدالاالاميركطالعامالرأيبر!تبلنيد!،كلي

(عاآصطس1)آبث!رفيعقدا+كلماالاميركطممألايهوالمؤءر

رئيىتسموايزمنحاييممنمباثرطلبمم!فبناء.3،16

.سوصكيفنسلفرهململابااقاطفاخاالماالصيرنيةالمنظمة

دبآلص!ونيالا!يميرالطواردلسالمز!وجةالرئاسةكلايز

الاميركيهـءار"طومجلىمن4اصتضيرانبمد)تتظيمهأعادة

التنفيذية،؟ختهرئا-ةايضأوؤ-لا(الص!يونيةالشؤون

الهطمه15!الهلاشؤونمطلجهفىسافرلمهطركان!ولةد

الصيمنيةزساهاتبمهااهـقيوةةالطرعنظاهربث!كلتلتلفة

الاخذيقبللم-لمفران4491ءامز!ريرفي-اءفةد.السابقون

لتحةيقالوحيدلاةكنيككأثااسآثرةا"الديب!ما-يةبأصاليب

منالمامةللعلافاتجبر،5انبىاعضرورةكلوألغ،الهدت

ودب"،-3فلسطنالخحملهمهانخفلافامةلستلقضأفه
----ح!.حص

سياصتهفياعانولقد1)6،(الش!بيةباإظاهراتاهـتمولذلك

انه:الص!ب!نيةالسياسةتكيفاخذتالتيالمدويةالعسكريأ

)35(8،،"ولا*ولهة"!ثهملأحث!83!ءله55!،!س!،ة،،س!3،،،333؟ح+!ول

.4391،12.!!.3-أ

)36(2،ولهول"47ا*ول"*مهـ،يلأهتءكأ.!.06

،.،-كيةلأميرات"لصيما56
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،المامالرأيثهورمنمدىأوصعمم!اممالنانبنىانيحب

اطكوماتموقفالامر!ايةفيتةهـرالتنهيالمامالرأيفوافقة

الديموقراطي.الهتمعفيواعالها

تؤلفالتىالهظمىبالشتصياتالهظيمابياء-منفبالرغم

الازمةفيالبارزةالش!ص-اتا!ةمنا!ررقائنا،وبالرءمبروع!

3الضاوادراكيالكبيراءجابيمنبالرغم-اليومالقاثمةالحالمية

منذله!داودالمرذمقالهمالمالقولفياتهراءفقتينلهاتين

،...بالمدكثقتمتضهوالا0001:بميدءمد

مهما،الافرادرحمةت2و!صيرها)طركا!سضةبلتضوالا

المالمثهوبجماعاتالىتل!ص!اواانمحب،وعظماءامد-اءكانوا

م!تكلفيصداقاتوتبتوابأءسءااميركاالىوتتحدثوا

وبيننةوذآاطارفهـنمحيطمفيوثدةإلةدبدعاوةاوتةومو

لافاذالوقتمجينكأدماءمفاصيبقيهمماة!ذا،اصدقافلح

ئيالنهاالحلنياميركا4مسارومم!زخطو!قدالتيالمممةالةهـارات

*)37(فلط!نلمهضل

ملاعاملةويةزعامةمعو%ديدةفتمةموازنةوبةفل

سياصيبؤثاطوالقيامالهامةت،الصيمللهلاقاتبرلماءج،تنةيذ

زادتالتيالسنويةوالموازنة)138.،قبلمنبهءلمانطاقكل

)37(،6؟ول.+3817،عحول،،كهكم*ءلا:مح!!*،ءولوللم!ص!أياناه*

!ممحه*3!"لهولع4"5"!!د!ه،!س!!!ه!80"ولس!ء8ه-

ف3ل!!،0لهث!هول80اه!!!ولصرهولول،!"50!ال!91

ث!ء*(3هـكل!حم!هل!لك!،ح)كهـ91،.!.83

)38(ل!)وله70وللاا*ول!ولول،ي!!ممح!.!.06
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اموالهمناضذتامير-يدولارءلميوتنصفمم!ارقامما

فلسطين.ءؤ-سةصندوفاموالومنالي!وديالةو!الصندوق

منطريقبائرةءيمربصورةالاموالجاءتقددكونلكوفي

م-،الضخمةا،وازز4ذ.5وبو-ود.9،(ااك-دلأيهوديالنداء

(0104،الاميركلالاتحادولاياتمنولايةكلالى؟ةدبرأ!جؤصميم

اربعات؟نيويوركفيالرئدسياحتباانثاءتموبسرء،

نيخبراهادارةلمحتت،اكلآفورتاؤثضا!"داههـةءثسة

لموماتوالمهباد"طللاتصالدوائرمم!شههاتوا.مه-نةبادفي

اب-!ها)ماملرأ!ماواةين1104وحثدوالخطباءوالابراثوالنث!ر

اهـةالممالاقاتوالهاطاصةادثواط!اصيركالي!ود4يداكوا)!وى

افكطيخهصيةالاميروالا-؟،اطرببمدا)حثس-او"ت!

دبالتاث"ة!ةاطليبارواءاتلاز!الرا!ادليةالاتاوأردوا

وهوا!ثت!انقكتصح!فانةسه-ازشىءالوقتوفي.ا!ررب

ايامرضهةءضونهـوفي0391ءامم!نذمةة،كاتالذي

زثيط4-ديدةقوببر-ودتثمر4-الرصالاو-اطا%ذت

أكثا!هذاكلوان(41)،الياحمطاصحاتنيو!ينابممية

محليةصهيوف،طواريء؟نةممائةار"مناكثركلتوتفالت.ف
---كاصص-

(93).؟حكا+!لمااحأ!+هول،نا،08ء"3ل!4لا!حأ،+ههولءث!"

ول+?"8ء،!34كه*(*حك!353:ل!،الهـه449،)،.!.41

!لى.ا"ويلءن؟ةيرةمهلموماتزجدلا

)04(2هـاوله7ولياأ،ول!!ول"*!م-ه!.!.06

)41(2،وله7،!أا*!حهول،ث!ه"!ول.06.!

67

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التيللجاتاذه5واةةصر!،الةوميالرئيسيا،درأنثأها

ءضوأعثصرادفياواءضاه"اؤيةمملى؟بيربتمعكلفياقيهت

ةمالةرمورةهدةمما،بهووقدافئتارةالن!هـةمنومته.دءن

،يةضيةمحليأالهاءلمةيةبراليياءاعاتكافةاكا:صهدفهم!كان

.------."!،يوزمة

اولوات-الابيضاكتابضدا!لة4امتحانقضية

شهرفيتتظ.ه"ة!ابهدىءالطواريلمسبهمهـ.؟.يرءثروع

الاميركيالماميالرأقينيدو43915عام(اء-طوس)7ب

الابىضىبال!ا-.+-كأتعرر!لعألمدص!ودوء-!رعودمن

الىاخرى"ديرءوهبرةكلكلالةفإءالىالراءكاالبرثطاني

هذهاءقيتلقدو4491ءام(ابررل)زررسانفيفكطين

الص!ايرنة3-ارةوكت!ةنؤةهـمطان!ا؟هةى،4ء44+ث5كأ!ااررلة

الدولةات،تالىالرامية"نهافةللصهـلاآتم!ب-يينالامير

الذيالدعاوبتكلتكاتساعمدىويظهر1421اد،ودب،

الدولةاجلمنلأءساعءشية4الص!هيردالمنظمة4ا-ة!وندت

ءلسعناررلةابانصدرتأليلإتوالفار-ائلافي"-!ودبة

.فويوركفيالطوارىء

"طوارىءلجاتالىالامربادىءفيالتوجيهاتو!درت

متاطق!ا3فيرسالكرزةاعضاءمعالملاةاترزقاتةمليا!لإ4

الهليأالا!حماءيةا!ظتطريقمناوالرفوفىإممابوا!4

42()،*،س!!ا،!،،،!!ة"!عهح601ع38.3!91،.!2
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ورا.منلأفايةوكانت.النوابككاوالي،1ردءىالتيالصةيرة

ءى4كا،اةوءييناالمشرءينمنجماعة%اقأالاتصهالاتهذه

تفاصليكل!طلهينيكونون،طانيالبرالمموممجلسفياطالة

.1431،مة!ىعنالبحثفتطءهونةلمسطيننيالمرقف

،يخهالرصبةيرالاتهالا!ليةاءاءاتالىالتو-!اتوجاءت

اطز!ين!وتو!4ضأالأرجمينوالر-الايىاسيينالزمماءمن

-او!اتم!ملألا!ا!لياالجاعات!كرببانه؟.النسياسيين

ء)سبانالطوارىءمجلسادءىفلةد.الولاياتوصكوما!

كاناذ)ةةطلموبالمطبا)ممللاقيامسيضطرالاميركط،كونضرس

اءلاد،اافا.كاؤ،فيا)وفوعآءؤيدجدآكبيرءام،رأيهناك

.اث4،)!نلي41نات"إماهر؟رتقادونانماايىابوقالامةنزعاء

الىذدرربهدوفت9ءر!ف!ةمالةالطريعة5ذهاقء!!وكان

الولايات-كاممنحا،1اربمينةهـلمنالمتحدةالولاياترثيس

.(ث)5*ديةدولةاقامة!ا+ؤبدفي

الابى!ىالكتابفدالهلةجازبالىءبئنةتملإتوصدرت

ادظاهراتبواسطةجمالمفالممتمرالهصلضرورةءؤكدة

كأدتاخرىؤ!كني!-ةواعالالصحففيالرئبةوالمثالات

.اانابالوقتفياطممومةكلالتأثيرالى

.س!ل!ل!كهـ)43(،،ولولءولةا"وله،5ك!!ا"!ة،،ول3ه3ا"مم!لآ

ولا*!ص*!ولكل+ء!،9لا،ولس!،"3ءه!ند)!5!.3.

44()"أ40.

)45(ث!83*س!لا،لأح+ء!وله!،،كل!ه؟ه،،،13!ء"*!ه!.!.237
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تظاهرةمملةسوركا9منب!مبحالمناسباتبمضففي...

إغراقوقلك،الاميركيال!امالرأي...من!راماتيكية

مندبلوال!فوخالكونفرسيلسيواعضاءصييينالرالرجال

اولعندمسضمدينتكونوااتوءليم.والبرقهاتالرسائل

الرسائلكتابةمنحملاتفظيمفيالمهلتبدأوالان...انذار

اتصالكلدكونواانآكأيرالم!ممنالسببلهذا،.والبرقيات

نجالتلمتالاعطاء!هثاعاملين،ادإهـ-ةاليهودر،؟.ظ،تموئيق

كيةالاميرالخاربةالسيا-ةيئتكوعنلينفادوو...المرجوة

قضيةفدةوقتاميركاأو!-3برأنالشمورمم!ايحهلموانينبةي

ثمورهوهذاوان،هولهءة%لايريدوقوانهمالابيضالكتاب

.)46(المتردةالولاياتانحراءتتلففيود3اليطديخا

استطإعالاميركيةالدإرفيص!يونيزءيم0002منو؟مونة

منالابيض"ولكتابفدقراراثكلالحصولالطوار!ءمجلس

الاهـيرنزامثالالممه-ةاتوالجإالكبرىالي!و!يةالمنظماتجمبع

ارةاك!فيالحاملاتاتالسبوأديوالرو،ريوالداكس

الممالنقاباتان؟والنواديالجمياتمنوغيرهااطرهوالمهن

اهـا4710(الابيضأ!كتابفدانضمتالكنائسوجعيات

يخاالماوار!ءمجلسحصبهافقدالفاونرفضتأليارراعات

46()ولل!ل!،حلال!ه،اياولول!؟ه،"حول،3ءهياض.!!.5ء

)47(كهكهء3!حكهةءأءول3؟هءث!،حل!سك!عءطولءحء!(131"86

.،439(02(
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1)48(الممارضينةاء4

معالملاقاتلجنةرثيسفيوير.اليوالحاضامرفع-در

الالوفمئاتان4لىآذاكرالتنفيذيةاللجنةالىتقرير.الطواثف

تموالبرقياتوالا-لتدءا7توالبطاةاتالشت!بةالرسائلمن

ويش!دضالابالكتابضدارولمةابانواث!نطنالىارسالها

الاميركيالكونفرسمجلىاءضاءملةاتلأثولهذاصحةكل

الىادضأ!ويروأشار.نذاك2الامةمجلسفياعضاءكانواالذفي

الامير!يةونيةالص!المنظه،معبالتعاونالطوارىءمجلسان

المتحدةالولاياتفيةاذاءعرطة182مناذاءيأوقتأاشترى

تسفيير؟يونالا!وحمع.-ندافياذاء-،محطة05ومن

وجود،ث-وري؟ة!لمتورالن!ومكبارات،ا!وولايةينوارد

؟و-وتزيفوجويليو-!نس!لمدروتوجوزيفايفلين

ادوارنيروبفن.جواوواردايبيلووالتركانتوروايدي

واث!تهلت1()94،رة!لمةدط!ن)برلامجمناءيتيكية!ر

طات،انشاءكل1)طوارىءلجت،اعالمنالاضرىالنوا!ي

الةوميا،كتبالىتقاريرهاكرفعانعايها!تبالتي،النشاط

ادتلفةالهفياتفيالصهيونيهضدلأةثاطاعالجميععن

القواترجالمن&!ودكلللتأثيردماءاةاا!اربين؟انوصحت

(48)ولد!د!ح،،،هىا3!ء4)"!أ!!اولا8"س!كه،،(لا!لهاول!533،

ثالمالأا،4491).

)94(2ولهث!،47ول!4أ!ولولولكهـث!،48كلءول53لا،3.!!،5-05

ول!83184"?95ءعع013
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كلحئدئتالحاليالصميدءلىءادم!تان؟المسرحينالمسلر4

لهاكانرالتيالاو-طالث!رقمناصد!ناغيرمنالافلياتفي

.)..(المتحدةالولاياتنياءضاء

الايىاليباب4فمالمدى"تام!ةياصيمكنلاانى،ومع

اكظهةبر،مجنواصيباحدىالامير!ييناقناعفيالص!ونية

وصيلة3،"ا-تمماليفف!ا!الصهاينةانالواضحفن،الصههيىتة

تنبتممارسةفيصادنو.الذيوالضجاح.الاتصالوصا"لمن

اوسعامه،ثرتقدمالىاطافا!ايةفيادىظه"المتالقوةهذه

،سياسية.الجبهةفي!طاةأ

5(أط،)هـ.4
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لثايثالفقنكا

4491اتجضالخيمايجض

--

ارىءمجاسالطوو%ودسةهـدسرئ-افلسطينقراراقتراحأ

خطوةفأم.واصتطنفيسهاشةمضاعفاتءنبددأتتش

مجلسيالىظسطينم!رراتادتالكانتالسياصيةالجبهةفي

اطركاهذ.منالستراتهجياولافنيرضا)وكانأ.ي!حوزةلىس

نيرانكر-يزمه،!سشطيممصنهدتهواتا!"

مخاطر،!كلافطوتالررعلا-مذهاقركج!هضا!اسىا،)9دعارلته

ناومما..)2(،اعظمهوالهملعدمخطراناقتنعل!كنه،

الضغط،فئاتلا-تجابةمعرفونالاميركيضسالكواءضاء

أضف.نفذةدفي!!رناهذا:ل!ان4المدهثالامرومنث!طنلم

)1(،ولهل!ث!"47،،أءولولولعول،،،،353.!.61

!84.)2(
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امدمنذتنطلقاخذتصياسيةبيا!اتانالىفنظرأ،ذلكالى

تصادفلملةلسطين،الي!و!يةأكنصيةعلىالمطفعنممبرةببد

-بلمنالاف!تراصا!كنبمكضئيهمنظه،مقاومةصوى

يقويانشأنهمنلفلسطهيئالمؤيدموقفهمانالمشترعينمعظم

يناير()الثافيكانون27نيأدخلذلكءلىوبناةموقفم

النوابءلسالىفاسطينبشأنكللتثا!ان2ناجرا،491ءام

اطرنينصهمابليوفيما

قررالمت!دةلولاياتوالستينالسابعالكونجفرسواناما

الولاياتان،اعضا؟،،جاع2291ءإم)يرنيير(صزيران03ني

فق!تصطينفيقوميوطناتاء،ير!،الاميرالمتحدة

ثلأنهمن-الحصانهدوفوحالمممع،أليهودي!ب

الطوائفوجميعوالديدةادذةاالمسييبيينبحقوقالمصاس

شبعكافيةصايةوكأمى،فدطينفياليهزديةءيرالافرى

ا،فلسطينفيالديأ-،والمقاماتوالمبانيالمقدصةالاماكن

دفاوروالافياليهوديللثمبالغاشمالاضطهادواناما

ممنالكبيرالمدداليهي!ودكلآ-3وطنالىاطاجةبوضوحا!ر

:د2الاحفجرا?دذأمنمثمرديئاصبهوا

نفوذهاوتتضذالمتهدةتشم!.الولإياتانعروفقدلذلك

بصورةأليئ!ودليدظ!افلسطينابوابلفقحالمناسبة6تالاجرا

الثعبفيستطيعللاسييطالةالتامةالفرص4لهموتمطى،حرة

حوديةكدؤلةفلميطيخاانشاءاءادةالامرثايةفياليهودي
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.(3)ةصررو،انريمورو

الذيبلتمورلبرلاءجدقريبأمطارقأتقدم؟الةهـاروكان

فيالم!ميروالتفآنث!ا!دزدةالىدءاان-بق

ببارة،انثاء5كلى،ابدالكانا)!ودترسقرارصت،

الاعتقادخلقهيذلكمنلأهسء،ولأةاية،،انظءة11،

الىاءادثاوانيومأمو-ودة؟انتاليهود،ةال!وموفىاثأن

اتمنالمبارالصءةوب!ذه.منايىبامرالاو5ماالو-ودصيز

تحدث،وديةدولةؤدةرالامر!ذاالاصتهدا!ذوواسظاع

قرارعلىبالفوربرلمامجتأثيرويظثرراةاكوكبوءةيف(لمحة

مااذاآ!رأءامالمتضذا!صير؟يرس"الكو"

فالاتير.ءا!ث!ىذاب،كيلا!يراا)حونةهـساررقرنقور

نأيبتبانهطكلفاففيه-اءالرئيسثءليهوقعالذي

منذ13صأ-رالتيلاةر!4ثلاهـسادولت(ءطيا)،"للحرب

يالاراففيمثمرتي!وديتينء3وهةافة-يازمةاقالاءادةبهيدامد

يرافق!المتىدةالولاياترسكوروان،الةد؟-،وديةأد2

وة!)4(،ألي!و!يللثهبفدطينفيقوميوطنامة51

فيادجلةالمطالب،اقصى،منررشيراقلالبيانذا5-اه

ف!ى!أء4كا!لألأء3ح0!3ء4ح35،+5ول3ءح5ولول8"،ححهول

353حول!8338!،؟ولوء،ه؟!!دكا!!لأ!!!،،ه......ص!ث!"

فىء!ة3!*!"ة5!ءا!5!!ةول!*عا3"ةيمول،،،ث!ء3ء!،أس!!

ح5"يم4!كه،،ءول!ا،ع!ولا،(كلا!3ث!،!+،هول:!هءكأ+8+ءول،ول

!++أ(!ول8"هحع،4491)،!.،.

ث!3!لأءلس!+ء!ول31كل!"!،،53،،،3"ث!حثول،5!.!.237
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الاميركيالنوابمجاسقراريفي!داهاو!ددبلتمورج4بر!ما

91،،معايئذتإةاو914و،81ينق!لمرا

أكائبالنواببلسالىالقرارينهذفيبا-دزفدموقد

ةقدالاضراليرارا!ا،كتكوفيولايةمن!نالجهرري

وتةدآبنسلفانياولايةمنرايطالديموقراطيالنائببهدتدآ

،فتوالثيخكولايةمنالديموتراطيئرواالفيخمنكل

الىمجاسالثيوخ.مماهلخترك5برةيىإراوهايا+لوولايةمنالجهوري

وكانالخازصةالشؤونالبنةا:وابامجاحماقراركأدئذفا-لي

صلركل،أءلالذيتيريوركولايةمنبلوميسولالنائبرئيس!ثا

المواةقةتتمان،اف!كوسااوففويس"ذ!جريدةقول

المذ-ورأكائبوكانةاله!ثرحمياتالىاللبوءدونعلإلممما

-ص:ةيد-إلجرسحءقد

بثأتالقرارلكانالهمودمجلىلولاانه5000

دونضرورة؟كطالا!يرلمجلسح!بد،اوصيفلسط!ن

.،ثتهةمنا

بأننياءرفاقهـاريد:بة%هـقاثلأايضأوءسح

الراي*ديجمدويفأ!ا،لاح-ا!*ديلست

اتتطوراتهح؟لرأساحاصت!اصلوا،المستةم

ذويمنكاناةفد،ا)يهوديالايمانفيووالدتيوالدي

كتاباخذيةالصحةالم!ابلةونيصاثناه.،إةةجم!ايالرأ

)قده:وة،ل()ء4،!ول،1،1،جيب،منلأ!م!ات

يرةالاتالارةهينا!-:واتخلالوالدفيخدترذ
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)السنة،اي،،اثالايمبىيررهافولشونو"ا)ةديمالةول

دومأكازتالةدسانيم!وهذا،،لأ!دسفيالقادء،

)5(،3الا-نهـ!ذات!وقلاولماذا،امانا

رئدسهاعثس،للجنةاقبلمنلأقراريئهذينفيإةظروقبل

!ياالموادمنوءيرهاالا!ليةالومما:قكليحرتويكهابيرهع

.)16،تةالمهفايا،لةماة،المتالمملوءاتملب!5الاءفاءكزود

فملأالتاريخيةللوادبر!دومجعدءونانهـ،المثكوكإنوانه

)صكنصالدراتفييظهرول!ن.،ا)كاءلمةدمات1511قدم

عامهارفىنغالرئيسعليهوقعالذيالمثتركوالقرار،إلانتداب

وبربطانياا،خحدةالولاياتبين3491ء!اموانةاق"2391

،9163عامصدرالذيالابيضوال!تاب،بةلمسطيئا17ا،تملق

صفحة92مف!ات401منااؤلفبلومكلضمابنيوافرد

الباقيةوالسبهوتالاربعالصفحاتوءظب!االمسلأث،دالوم!نق

قدكانواالذيئالبريطاينيناسيا-4ارجال،ظاتصلاكلأ-توت

)7(

)5(،،،"مح!!ة،?ول.!هـ.894

800.4"84.،)6(

الخارجيةكوزارةالصهيونيةممارضوكانلقد

بمصالحالايهتملمإؤتمرابانالقائلينمندائماالاميركية

الو،ياتيجعلولمفلسطينفيالاصركيينالمواطنين

الادعاءبهذاتقدموقد.الانتدابفيطرفاالمتحدة

الاتحادرئيىوهواللجنةاماممملوفس.فارسبقوة

الشرقية.الولاياتعنالاميركىاللبنانىالسوري
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المن!فةالمملوماتوب!ذه.8(االابيضالكتابفدءلنأتكلوا

الاميرصيالنواب!لسالتابه"اطارجيةالثفىونلجتةبدأت

هلالاجنةاءضاءاحدسألوءند!ا.فلس!طينقراريدرات،ا

اجاب،الاميركيةاطار-،وزارةمنآتةهـيرالكتيبيحتوي

.ؤةط)16ابال!و!لسقرارءواةاالتشر،خ!رحانمائلأبلوم

7تالاجراؤة-ذاقاالح!ومةمنالقرارطابةقدهذاومع

نيدستإهواي،،ألي!ودو-4فيفلسطينابابرلفت!ح،اللازمة

لى،بلومدرايىةواضفت!وديةدولةالىرلمماتحوالامر3خر

وت.تار%-ةاطالشؤونلجتلمةدرا-ةمحاء!رالىبمدمملحق

لموصاثبالمه)ملإ:"بان"الاءتقادعنع!رالذيايتونبفاءمنالنائب

.(09)،ينالةهـارذيئ5قي"ةلنبرثاياليهاة-تاجالتى

نايؤضح4الخارص"ثؤونلجنة!را-ةمحاضرقراءةومن

جميعمنيهدوءاكلوعارلآوديأءوقفأيتخذكاقالرثيس

بلوماردهالأقيالةفء،فيثكمنةةليس،ذلكرمع.لأثلم!ود

؟كنولا.لااءؤيدانهيرىانبثوقكأةى،،)ة.لوا)-قي

ش!اداتمنلا-دسلفأمةررةتط،اكهناكانتاز"منلتأكد

ناميواتحة-فة،ضماكانالا،القرارفدكانواالذيئ

(8)لأهولح؟4"3،ء؟3.،،ص!ه!!ء33كه،م!ف!،ولح"ءهولقي8!حلأه!ول

،3+88!أ؟كهـس!ول+،،3!ءفىولا،ث!هأ"**!ولهول!"!س!ا!!

،آءول(للا،3ث!8!ول"ه!:ك!5ءكا3حسول،!31ول4؟!ول8،5؟حء،

،كهـ9)،!!.401-03.

(9)،،+ح!ش5!!،،،!.،.

(51)أ؟ه4.،!.794.

78

http://www.al-maktabeh.com



نلدآالنن-المؤبدةوالوم!ئقالا-ثلةذلكفي؟االثثاداتجمل

الصفحاتاما،صةحات801ملأتالصهيوفةممارضوبهما

والوآئقف!نتوالاسئلةالشهاداتمنصفحة028وعدهاالباقية

ممالجتهفيبلوملطفمنالرغمومم!.ونيةالص!للقضيةمؤيدة

ببيناتالاصثشهادالىيسلرءاث(فىكان،الممارضين"مئمهود

سبقطاااالمضصدةالىلاإتانالةانلالادعاء)-اببد،،ريخبة،

،لتصر!حا-!سثهدوهكذا،*ديةدولهانظءكلووافقتلها

ابدتالمةحدةالولاياتبانائلالةولسنالرئيسالىالمحزو

اعسوضعالوا-بمنانهالة-،ئلأالةممرةكلأةامةاموافقتها

كيرانهتبرهنالذيادبءانوهو-فدطينفياليهوديةالدولة

(ءط+،،4*أ!!هنأال!ء،"9كلةنيجاءوقد.(11)!فلق

لمبلومصسترانحطع!"4،،)

مناسباتفيبل،فحسبالقرارينبؤبد..

للجفة؟هـئيسساطتهيشمملاتاستطاععديدة

منشاهدكلتذكيرفياو،-رجموقفكلف!يلني

ضاص،بنوعتساعد.بوثيقةا!ومونوكافكرةيديمؤ

الملائمالاتجا.الىالسؤالاتاوالبحثتوجيهنياو

112).ارربالةء-اثرةالمتملق

)ول(53+!فةلهاء3313وله51ث!؟83ع،ول،35محعس!3؟لم!4.ول

فعأناع؟ول"ء1،"!ط*يا!*!كهمح!8ا"(س!أطح،!5:+ع+لح!ا

ثه!ء!!ءولول،9*هح،3فى)539.!"98

)12(3!!هـاء!ه،؟ء*"طل!،"ول،،ول83ولح،15،كالوأح4ء"8

8!"،،ع!!*م!!،،.!.994
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بالحبجآكئبرنظلرااللبنهانظثرالشهاداتاثناءوني

والاسدثناء،الالرارضدت!كلواالذيئال!شهوداولئكبهاققدمالتن

منبولتونفرانسيسالنائبةكانتالممنىهذانيالمشهورالىصيد

تقدمالتيبالملا-ظاتبولتونالسيدةتأدرتفقد.ارهايوولاية

كشفالذيالاميريةألي!ديةمجاسممضلروزنلوالدل!غبها

برلتوتالسيدةفاق!صت،الي!وديةالقوب"عليهتنطويعا

تأبىدهااللبنألهنحلئلااوفىبث!طلاسألةابحثوجوبعندئذ

.)113للديموتراروةالاساسيةبالنلسة،تأثير.ي!كونتداحلافش

بلومالرثيماسطاب،ملاحظت!ابرلتونأليدةا!تكأدمال!ن

اطإضامملاصظأتانويبدو،عليطيردصلةرانللحاخامالاذن

يايرؤلماذطيبالر!اكانأد3وديالناربخملإهـبشأن

دينيةدولةاةامةام!نيةاؤارةمم!االبنةاعض!ءمنعضو

نجلسل!.ز

التيفةالمفالسياصة!لاءاتضحتوقبل!االدراصةائناءوفي

الرحمئى4491عامتقريرنيجاءفقدسفر،الدكنوروضحها

اتبعت:التنللاعاليب!صف

تدفقتؤقد،عخازبمهلالمحليةاللجانقامتفلقد

الكبيرةالمدنمنوالبرقياتوالبطاقاتالرسائلالوف

عدةالاتصالىوتم.والنوابالث!يوخمجلسي!والقرى

الحارجيةالعمؤوتلجنةاعضاهمنعضوبكلمرات

)43("ا،كه!ث!+،ء+،،.ش.167
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كلالنوابمجاساءضا.ا-حو.!ظبةالاتداهرتهمن

مثلقه-لمنثاه!واماةلبا!مإصتضرابالتصريح

.الأثمريعاتمنيمركصالمدهشالمامممامالاهاكفى

تطمتةقد،آرةوءظيمواصدررف5كأةقولةد

الفلسطلينيةادالةادر-تو،،الس!وتمؤامرةا

الساعةقضاياكا-دىالمامالرأياسالجدولني

إلىتمرفالاءيريالثهباتذلدكلزد،الحيوية

اليثادخمرفلم؟!ودبةةإ-طينلاجلالقضيةعدالة

غيرمؤالنة-وذذويمنكهيرعدداصه-حو،قبلمن

.(41)اليلموديالةوءبلوطناانصإردالي!و

القراريئ،،انةاذتلحوالعراراتالاصتدءا2تمنالمدرد4و

وصدهىافرافحوصانفن،الجاصاتءاضرنيمنتثرة

ناوالقائلالتقريرفيالواردالرسمىالبيانالىنظرا)44(

التابمتينالخارجيةاثؤونلجنتياعضاءجميع

المفيدفمنبهمالاتصالتمقدا،ميركىللكونفرس

مجلسعضواوراقفيدقيقتحرجرىانهالملاحظة

عاممنالخارجيةالملاقاتلجنةرئشىكونالبىالشيوخ

53!اعامالى991!ماعامومن6؟91عامالى91ا!ا

الفلسطينية.القضيةالىاشارةايةفيهاتظهرولم

الكونغرسمكتبةالىالملفهذانقلقدكانماولسبب

هاتفيابهالاتصالتموعندماالمجموعةمنيخرهمع

سببلممرفة9591عام)اكتوبر(الاولتشرين3؟يوم

اعرفلا"قائلاكونالىالشيخاجابالملفهذاغياب

".اذكرفلاطويلزمنانقضىفقد.شيئاهذاعن

،6،--الأميركياالصيمنية18
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تباضواتجمبةالامهبءاتعدةمنمرا-لاتوردت

ومن"المرجالاسراث-لثريثهيكلياديومن،اثلياس

ومن،أليهودللاطفال6لةوء!طللوطنفرافحوسانفرع

فييالبابالهبريالات-،مكللجأومن،اليهوديةبوية"!رهةالجه

وكان.)15(بربرثبنايءاؤلمنءةاينومن،الوعانوجمه-4

ئيلاواص،)بسيملولىسفيهم؟ا4الصكصيىفباسمأك،طقون

بالذاتحافرين،ثوإنوهرمن،لمر5وجمايمس،كولدستين

اميركا،ولدزظروجهةتمثلزظر!وج!اتانلاجنةليؤكدوا

المجلسب!طوة!مالتيلاص!ونيةالمضادةالثهادةلب!ل!ورفض

ءقابلفةطءوديمما0002دمجمونماأئلأقاللي!وديةالاميري

الام!يريهاالي*ديالمؤكر4برا-طذ،لواالذفي000.005.2

)16(.!وديةفلسط!نةءهـةءؤيدفي

مجلسفيا)"هـوفالص+يرقأك-اطقرلموم-ولوبوصف

مانوء(4وفبات،الديموقراطيينزعاءوعنالا!يريالنواب

اصتنتاجاتتبرركافيةموا!الاناصتىتتوافرلمانهومع.ثإذأ

صالهالنتاجاتالاسرمضانربدو4ازإلا،الظاقوا-مة

بطبيحلأبلومكان،بالي!ود3هل4ءنطه!هلوكيهودى.يبررها

وتد.اوؤابدهىارواء،تالمثدمطفللاحتفاظملشرتأاطال

مملىدصولجهودهفيبيض-اءايابمنلبلمومبما!يدآاعترف

ايضأوكان،!نالاوروراليهودمنللتهساءالدخولتأثيرات

.8.!"،،!!شءص!!،،)15(

13.،!.8408.،)86(
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فاعصتصقألي!وديةاةفىتامختافرفة!تحتالدوام!

برلينمايراطاخاماستطاعمثلأبرلومجبمودفهفضل،15ض!ر

نلسطينإلىالهودة؟يةالاميرأ-ياءشرإةظه"ا)ةتريالر:ورس

.)17(مملليفم

بقيفةد،4يونبلا!5ومحبي!وديدلمومانصعول!ن

ويمحن،الاصركطابالفومجلسفيآبارزقرا!،د؟شآءفو

قدمذاانمنالرغمعااالادارةزاببدةلىسهىاذ"الافترأض

بلومموقفربة!5ظهرتوةدنيةا)ص".يىمشاءرهاحياز،لم7

يل(برا)نذ"باثمر%لالءة-دلذيااد!وبرتمرءؤ!تإ-(

تدص!!ركا.الاتةثنالمة!مءثلاة!هـفي3،61مءا

الملصم!للقلكإما؟،ءنرلماءاولةروزمنكلادده

بهن11يستلافه(اةوق/يزكانوااليمودأنبماوةةالمؤايةالما

الاميريالمندوببرلموميره!نأنطهـ"ه--،كان،اروإء!ةتالم!من

الأممجمهحكرةحانإتروزة2ء-الاتظممنوكان،للؤتمر

المت!دةالولاياتذلكفي؟!ايىم-ودطردكأمنجرة4احواجز

ا!جرةامت!،زات-طلب(نالاهـ،نةغيرمناز"لروزفلتوبدا

للهجرةالصارمةانيتمادةوالمتصدةالولاياتتح!تةظبكاالمربمن

اتيا.ايدقدثمكولابرلوموكان.)118الهدداختيارأعاسكل

(71)!ءأكاد3؟5!15ه*،!ءحءولطء4391183،أ+!15ه+

33ءه!!(*ل!اع353ط!ولأاطحلأ،33!3؟ه*كاتاح353،ط

*كلا..)!ههث!3،3!8!حأ+أهء.+ح!ء3ء"أ!ح8أ4ء!ك!

هأ!ته!4كلء33.

(81)ول35!3لأ.ل!ح!!5،،،،303!033هكاع!4،،(*ء*353كل!:

!ي!!3ء+8!!4!53"ث!ء3كه،8491)،!.071.
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الذيالممارفةتيارمنالرغممملىاللاجئين!ث!لمةفواشئيس

ا)سياصةاتنتذكرأنويجب.الدينفيا-واز"ش-4عادة

ةةطواحدآحلأةةباناءالادءإلىترميكازتالصهيونية

الفوءهذارني،!عوديةدولةضلقفيوهواللا:-ينلمشكلة

ي!دايهموار!ا)ؤتمررئيس؟تبهالذي"خكركضأباننرى

فوءأيفةيالمؤتمر-،ءانتمبرءدلبلموم،برزتونءهةءبرئيس

ا-لمندايفيسثكرهفقد،ألامر!!

كحضوقدشهاالتيالوطنيةالةيمةاطدمة....

ياموقفمناكثرحر-(ءوتفكفقدكان،الوفدني

المميقشهوركمناعلهلماوزظرهـ،4المؤفي2خرعضو

ءظعبارتياحابدي،دة3طالمفبااوروبثوفو

مباثاتصماء51صلكتهالذيالقو!اسبيلباإعبابي

ال!كثيرينقبلمنش!ا-مموقفكانلاعلموانيالمؤ"ر،

القولاودلكننى،عكولهمكلعواطفهمفطرالذيئ

صتىالبدابةمنالتزمتهالذيالموقفاصترمتلدآ

.(99)النهاية

ايضأالامرهذامنبلومموقفعنأكقابكفوقد

عضومعمواةةمهعنفيهاعبرالذي؟وهين.مالفردمنبرطلة

بفقيقحلهايمكلاليهوديةالمشكلةأالاعتقاربأنفياببلسالنو

ضدالهةمريإلتمييزوليسالثأفونامامالا!ناسيخااصاواةا

(91)!!كا530"!51هول،ول!4391،33،!51هول!!"ء-.
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)02(0اا)ءإمن%شءايفي"ي!ود

الاوساعلأاص!-وز.ةفيضاصبرنوعءاله،دلوماس!مح!نولم

ريلأءسرصةءات،برموداءؤءرفيالموةفهذااتخذانبحد

يمامالمرأي؟زءيماخرى!رةيظهرانالسياصيةلحياته-دآ

فيأبارزآرور4راههلهدفاذ)كرلموغ2ملوله-داليهو!ي

كلو!االحار-*ةاكوون؟:ةتهكمنةلمسطينقراردرات

تة-ديمثأنة.الطوارىمجاسقبلءذالجليالهاسفان،حال

،ةلاة"بلطومباصثاتد")الاف+ذلمضطوةوهو-ارالةر

ا)ةظرو-!ات.قللتثبتممكتةو-بلمةكلكور-يروبحد

مجاساءضاءبرع7را.كل3ا(ةظالاطلاعبهد،لأرصر-ة

وءحتبادإبةءىارلاطو؟إن:لصنالاميركيرسال!وزة

ب!رونان؟-حن،ليدو،زثاطكلمنصد-92()واشنطن

دورلهبضرررةوصفزهب؟حرتداهـتالكوزفركماعضو

المأ%وذةالهلة-ممونان؟كنالوأقع.وفياالجنةأبح!اثفيبارز

4ءل!(اء*ها،أ"ع9ططح)عح!4،لدجردجويشلماشنال"مجلةس

ر-الفنك!صارةمفاجأة!سوميى
ابح!اثفل--اتاصاصممناانلناصبقالذيئ،الي!ودية"!!افة

ملرقيتصدأادخاتفد،،لاقرارين!مارضانهال!نة

وإ)ة-حم!.لموقة،موجودأانتقادكانمم!كلال!ضاءالابراث?!ر

يرحن!الاثاعاتانالقولوثصردما5:هوالجلةزإكفييرالات

(02)ص!هكأعول،ه!51ته،!ول!له25)فى439،!155+!،هح35.

)21(ول"47،،ا*ولولث!ول،،،ي!ه"!ول.!.61
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.)22(،كاذبةوكانتالصىأمناصاسايلها

الص!اينةبمؤازرةالاصتةا!ارادبلوماتافتراضوكلى

كلالاءربادىءفيقلمحةةدالهدفهذاانيبدو،لها!ادقة

الاميريأهـكرتيرثمحونص(هتاهفةد،اللض،بحاثاباناالاقل1

فياطاخامين!بيرهرزوغليفي15ا-حقالد؟تورلةضب-لمة

أ)!تياللجنةابراثةاء551لسياس!تهوذلك،اةدصةاالارص

عنابةنبالمقدمينارينالةربثأنالمضصرمالاسبوعفيجرت

)23(،فلسط!نفيالي"ودية"كاومونويلث

تأييدانالىثيرا!اربدوا!زىءهـاجعمنلأءتةانالا

ر-الةفي%اهماومذا.فثطاماماالرأيالاتوصلللقرار)بردم

:بلومالىصتسون.لكري5بةص-وصجمونمقزنشرلم

بخصوص(فبراير)شباط7فيمحادثثنابرشأناما

رأي!ن،941و418رتماكوابمجلسقراري

هذيئ-صت،تالىالاشارة!وتاذ،الحربيةوزارة

7ضرعلبأيالةيامالمست!سنمنليس،القرارفي

.)24(الوقتهذانيبشان!،

أليومنيجرتقداطربيةوزيرمعبلوممحادم!توكانت

ءضوكان،ذلككلوعلاوة،ةاللجتابراثبدءسبقالذي

22()ث!،*،،ا!!ه85!!!ول!،3!!4-صط3،ولث!ح،!ه،كهـ98!ع"8ء

ث!)،+،ء+،اك!!!ا،.!.994

(23)+يم32ه!5؟!اهه+،+6ء!+كى،91.7له!ا!!155

،!!حدص!.

(42)3)،*5هول،ه!ا5هول،ول!3حط4.2كهـ9،!هاه*!!"ح-ء
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قدي!ونانبدولااتمسونحميمأصديقأهذاال!ونفرس

ضداطارب"نظارةكانتزفسهالوةتوني،موقفهعلىاطلع

بصد:فيما"صلروى!،واضحبث!كلالقرار

يكنلموانبانه،4الخاربنظارةفي!ثمر،وتد

)قرارما،ءخدالتنةيذبةللسلطةءلمزمينالقرارانذانك

الحالما-شاءوباقيفلسط-قفياعلأشيولداانثأن!ممانرن

منويصبحوش!لمج!رالااب،العربي
ةالاوروبإلةةإلمناعافمناتةو11يللأ!روري

المنتظرةإةاوفاتاءلىتةضياوتؤذيوقد،وغيرها

المربةاف!طارء!رلابهبا-طلاذشاءدسموابئع

اذ"مس!ريونقادتنا6هرالذكماالخطوهو،ا)صمود!ة

%اصةاحمصاإ،رةشأز"ومنلاءانآخافىصوىاهية

قضا،بظنمماثا،قراراتادخالءلىالحثاضرى

لندا-ءوالبةاعبه"ضتةملقلجهاعزتافاقلإهية

(52)مثلأليااثطاو

وفقاتصالءلىبكونه،بر-لمومانالانتراطىيحبلذلك

الشرقافيالموقفمنالادارةنحاوتءلىاطلعوقلبتمسوق

اى-اثةكطالا-تمرارمنددلاكان،ذلكعو.الاوعمط

لفضبضاصبنوعبرلمومو!ولالادارةتحرضتكلااللبنة

!طرةفيالا-تمراربلوما-خطاع،ذلكءلىزفى،الصهاينة

25()ح340"ح+اول،أ،،ث!ول،-ةه،(*كالاعح!كل!53:حمماافط!ا!

ح0..4891)،،،35-534،1.
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تأييد.رفضلوذلك،اطصو!4عنبالنيابةاإرقفءلى

لاقرار"ظاءري

امتممل،قديكهـاقجيةهذ.منثب(انبوضوحويىود

(مارص)ذار38بتارريخهـة-ونيومياتفينبذةءنوذاك

رمثدأتالج!وريآرئيسنحاوف--لفةد،)26(4491ءام

بيةاطرزير؟صصاعد،هـ!طوي.ججوناليهزقلهالذيالموفوع

يملنلأتءةشوة(ألجهوريةر؟لجصوكان/اطاصوصهوره

فيوخءلصعضوالىموص!ةرصالةالهإمالرأيءلىسةهسون

!شضارانبهدوةلك،اثالايتوافا3فيرطاب؟ونالي

تاثيريؤقدالذيادكاءإلاو!نالجهوريةرئيماساطار-!ص!ة

،الاوسط)ثرقباالموةففيةإ-بنرثأنارةراكأاذيحردثه

في2ملياوالىارصاتالتيءن4ز-صةالريىالةهـرزهكانتوربما

افكرةااءلانو!ثكءلىكانمكلويانومع.(ء،رص)ذار7

ب!ثدةبلوماشارنة-د،ةرسالكوةةكطءة.لمملكللاسأباق

ممالجةالاهـكانفيباتالكو"شسعفوثرةقد.فدها

قصلءنبدخكايدونالادارةءة،ثرضبش!لالموتف

فدالصهيوفية.4باذقفسيرهيمكنمملأذلكوكان-اطربهةوزارة

قاالوقتذلكفيالرسالةلنثمرفاصبنوعءمارت،باوموكان

الةوميالمؤءراقيع،لههـتلة،-اولةهذلكرة-ث!ران؟ممن

)26(3!8!لا،5+33!ح.لأة؟3ول3،!ه!ثلاث!حع.44918ءا!3(

لأءكاف!هدحمملالملأزط!33!لأ،كالاء*+ء3!،+ص!هول!.).

ح،(3-ولعولفة*أ53؟أ!أءلمكا).
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ووافق.واشنطنفيمهضدأنفذ7كانالذي،127)لفبن

.را،واردان؟النقطةمد.فيبلومرأيعلىستمون

وتةهـر،ايضأوافقالاءيركيةاطار-يةوزارةمنستاتينيوص

لا!االرصالةتنشرالاارتأىبلومانغير،الر-،لةنشرتأجيل

نامنوخوفأ،الجهورياطزباعضاءبايديالموبةستصبح

يذهبأنشم!وناقترح،الجرريةرئيسيةضبة-دهذا

يديه،بينالامرويضعالجهوريةرئيسإلىنجنةسهبلوم

قبلمناثيرتبرمتهاالمسألةانسب؟5إلوزيروا-ةطهـد

لاتخاذتمدكالاهـارةنبدويحما!اأناءلالذيبيرسوندرو

الشهادةأساسكلىا-!نتاجأذالمثوكان-اليهوددف-!ج

مارثالجورجالجيشاركانرئيسربادلاالتن،لي"اصصص51

قررانسبقفقد،جيةألخارللملاقاتالثيوخءاسبتةامام

ثفصيةايةتمثلبألابلالمومب!اتقدممثورة!بتاةستصون

المدألا،فيأممثيرارةالاةلاالاهيريرس11ءورأ!إمكبيرة

ماكلكوألية-لمز،مارشالدعي-ةه-ونبففيو)!كز

فلسطينلجنةبرعايةلفلسطينالقومياؤتمراعقدلقد)27(

ويبدو.اخرىمنظماتسبعمعبالتحاونالاميركية

القرارازاءالحكومةمثاعرمحرفتهعلىبناءالمؤتمران

ما4؟!ا(مارس)أذار9يومقرربفلسطينالخاص

والم!ؤولياتالمثاكلالادراكتماممدركوننحن"اذيلي

والدبلوماسيينالمسكريينزعمائناكواهلعلىالملقاة

...والترضيةالتهدئةتكنيكبأنتمامامقتنعونفاننا

الفلسطينية.للمثكلةدائملحلأساسايكونأنيمكنلا
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وقد1281"سرياجماعماني4اللتلدىبشهادتهليدلييمتمد

اعتبرهـ-االذيبيرسونمسامعإلىالشهادةهذهضل!تسرب

السببو!ذا،لأ!ميمف4ضدمةبللحركاارةالافىمنقغطية

يمحنلاذلكءناعلاقكلانبلوماعتقد؟ستمسوناعتقد

الممارضةبايديالموبةيصبحأنالا

بلوماع!تطاءةنيان2ملتددالادارةكانتأذاولكن

تمقدالاملذلكانشكلا،المقرراتكلالسيطرةوكو!الي

بلوماب!تقدمالتيللشورةوخلافأ،يبدوماكلعنهالتضلي

اطربيةوزارةمنكتابأارادالجهوردةرثيسفان،!ستمسون

اكؤونلجنةعنهاعلنتالذيوالكتابالأءهـ،لهذاحدآيضع

التاريخصاملأ4491ءام(مارس)ذار617نياطارجية

نصه:هذانفسه

ال!يثىاركانرئيسقاملقد"روزفلتيقول...)28(

الاوس!الثرقفيالعسكريينملحقينامعبالبحث

الخاصالقرار)اقرارهبأنيحتقدونكانوااذامالممرفة

ولقد،الحربيالمجهوديفرانشأنهمن(بف!لسطين

القراريحدثهالذيالفعلردبأناجوبتهممناستنتج

يمكنالحصولالتيالعسكريةالمساهمةيحدانشانهمن

..."فرنساغزوفيا،وس!الشرقمنعليها

ذلكماهـشالالجنرالاظهرلقد":قائلاكيركواكد

اماموالخارجيةالحربيةوزيريموافقةبصدبالبرهان

اثناءالشيوخلمجلسالتابمةالخارجيةاثؤونلجنة

مخالفاجاءهذاكيركتأكيدانالا."السريةجلستها

.الموضوعفيستمسنلملاحظات
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:برلوآمسترعزيزي

416و184النوابمجلسقراريبشأنبمىادمماتناتحاقةجما

هـذيئحشاتعنالنظربهسفانهالحر!ةوزارةقمتل!

نأثصأنهمنالوتتهذافيعلهممااتافي!لكلفانالقراريئ

)92(.ل!جحةد!مورةاطربةمتا"يفر

فن،وتمسوقبرلومرأيفدنثرالكتابهذاانومع

فيلىبدوماكلتسبباالكونةرسعضويانالمحرفةالطريف

وجدتالتي-اتالتنقيصومذه)فيهالنصوصبهضكنةبح

عاآ(مارس)ذار72نيالمؤرخالكتابمنبنس!ةملتحةة

ال!راريئانإلىأكثربصرا-ةتثيربا!االاهية!اكان،4491

وجدت؟بلومتمديلاتزصوصوهاد.اطربياداوديحرقلان

:إصالرصر؟لمم!ةوبة

هذافي1(ءبارةادخل،ءلمي!مما"عبارةبد)

لا،أ؟!ةل!او،تةلوا

ادضل،الوقتهذافيفيهمرغوب)عبارةبمد)

بصورةالحربمتإبره!ةتءعران4شأذمن5(ءبارة

.)03(،لاجحا

ءوقفهاتشهر،الاحتياطاتهذهبلوماتخذانو،مد

نيالبيالاتانويظهر.لأصهاينةازاءانةتددالادارةوموقف

(92)83"ول+503"!اههول،3!ولث!حأ7)،،كهـ9!15+ه!!!يء!

منتظرةغيرقنبلةتقديراقلعلىستصحنكتابيكنلم)03(

.الكتابادعىكما
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ايهآءنتنم!اذالةول"ذا!صةؤؤيديونية3الصالصحافة

أاصحمافةمد-خهفةدبالم!سبل،برمفىءفبء!لاسات

لامالاللومكلواسندتالمةدماتعنكتيباررمهلأص!يونية

المس!كريالموتفإلىةلمط!نترار

مةهـفان،ثلموم!ا-ماالص+وزيةالصهافةاقمعا،نو

كانتإلواقعفة!،نحتافأتلهردكانالرئيسيالصهيوفية

وقد.القرارمسألةنيتمامأصريحبلومانفيصم!وكهناك

يسلومنب!لتابا"تالرضىعدم-ئارءناككماب-ثف

ايار8فيفىرخ5صركلماتبذفي،د!وديةالوكالةمنلب!

موقفبص!را!ةيرتحأتلدسيتجرأ4491ءام(مادش)

وانا،،إلىواثار.131)ءإمةبصورةسألي!ود"!2،ثنةمنبلوم

،الا-ت"!راصاتاثتاءالاءجابإلىدعاتد،لمومهوقفكان

وةال،الاسلإداعكلالقرارا-لانتذىكرةتدموقفهفان

بظبانهالةائلةالثما؟هاتانأثارهواطالةءذ.سببانلبسيم

تالم!ط-لمةيه.لالواقعفي)كانللةهـاراقيذ؟ظ!دبلومظثر

منأثصيع!-،لبسير؟زانوبهد.،لأكرارلةصصلالفترة

ءلىلاةضاه....ماهرةاتءةاورأمنبدمبهقامماتفاصيل

الرا!ع-افرالدكتورءصهىازقائلألبسكيومرخ.،الةهـار

اصت-)"س!كطتال،،حأتر!ةكانلا-كفكارصدأوضعفةط

أدىانبدضوصأالادارةازاءينفداضذ-لمفرالد!ورصبر

(13)لأ5"3طلأ،ه!51هول،!ول4491.83،!51هول!!كلح33"

(ح01ول9كلءث!4ذممم11؟135ء،"ء03)

29

http://www.al-maktabeh.com



فائدةكلابرطالالىالقرارءلىالاتةنيالحنيفبدمكلل

قصير،برةتذلكقبلالجهوريةرئهشاصدر.بانمن،لفمل

ناسريحةبكلاتضنألإصكيةال،الموتفهذاإلىآ،ونظر

إلى،لنسب4ءوشهينقذليمو،الجهوريالحزبيؤيدةدصلفر

بلومءلىله-!الغ،ايض،بةالاصوالادارةأ!يركايمود

فيهقيبؤالجهورر!ةرئإسمنقوفيبيانءلىةورأمجصل،ن

الحطوةهذهاكأطذيحب:ومال،،اليهوديالثحب-كرق،

ءرياالطوالبانقوبيأاجتماعأيمةدونكانواااص!اينةمادماصالآ

تاقائلألب!يموصذر(ماي!)ايار،2و23يوميفي

الثضاءيمني5(يرنيو)حزيراقثصهرحتىالمهلحذاتأضير

ادارةوبينالامير!يناليهودبينالطليص-ةالملاقاتكلعلى

اوصاطمنمماثلةانتقا!اتبلوموتسم،اطاضرةاررممومة

بباراتيحتجأنعلىال!كوترسل-!ا،اترىمهيونية

لبيمباسيأ،اقوالعليهانطوتمابكنومهما.ممروفةكير

مههةشضصيةعنالتخلينياللسامحالص!يونيةالمنظه"ت!شطعلم

تابلومالمحتذرةبلهبغولدمنأصومواخبر.بلوممثل

المكتبفيالموظفينصض!ارأصدستاينبرغهاريملاحظات

موقفءنالصورمنبصورةتبترلما)طوارىءدلسالرئيسي

الاشاعةعناعلنتديظهرماءلى-تايتبرغوكان،الصهاتة

هذاواتبدمعنراضيةغيرالصيمنيةالاو-اطانالقائلة

ةافافةولدمنو-ارع،درشيحهاءا!ةنيحظهعلىصيؤفى

رافيةتيرونت!3انعنببدةهيالصثونيةالمنظمةانقانلأ
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ءرلدستايخهاصرائبلاطاخامرثيس!ثامرسلةوهيبلومءن

اكؤوتلجنةمبا-ثاتا.ثإءقدهماالتيالمعونةلهليثكر

32().الخارجية

اإخظهةتكانجاذا-فلسطينبشانا!هوريةرئيصبيان

به-دمالوةتذلكفىثمرتقد،اب!ألمح؟،الصهيونية

(مارس)ذار93في11!مادرالجهوريةر+لهسهـيانفيةمنتأكدها

.أمطلةذلكالىثسلمالرحميةالزعاءةفان،)،3(4491ءام

ث!ةصيةمةإابكةاه51الرئ!سبهادلىقدكانأليهالمشاريانواله

جرا?شمؤن.سلفروالد!لتوروايزمنالدكتورمنكلمعله

الادارةؤدضلقبل4الص!ايتخواطرغدئةك!روزفلتالرئيس

ناالز!ه!نةكذخول!دروزفدتة-كان،ةد!يخأترارفد

با!مى:التاليالبيانيقدما

اطءومةاتالقولورية2ارررئيساخولفلةد

الابيضالكتاب!قط"وافةت!اتعدملمالاءير!ية

1636عاماممادرا

مةضوحةةدطايئابوابؤكونانالرئيسريسممد

الااكوملريخءندماوانه،لإ"وداللا-ميناماماليوم

اجلمنال!ملةالهدالةتطهـق،ا-تقبلافيترارات

،أليهوديالقوميالرطنلتحقيقيسحونالذيئاواخك

فمل؟المطفكل-كومتناعلإ،عطفتطالماالذي

32()ك!أه،،7لةول5"!15"وله!وللأ1.26،لههـ9!اولهه،ش.دحم!محم

33()3لما!53،!.52.
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مضى،وتتايمناكشولأيوم،الاميركي"مشمب

منالالوفءئارربهان!كبتالتيالمأعميالىنظرأ

.)4،(مأوىبدونمالذيئأليهوداللاثين

الصهيوني،التقريرحدكل،مباشرةالرئيسبيانويحزى

قرارتبني%هـاءمناثيرالذيالمامالرأيتواطرافطرابالى

التمبيرأات"مم!خاصبنوعارضأأليهواشير.كا()5فلسطين

زعممنيأتيالصيمنيةالاهداف!الهطفءنإصريحالاول

.ءص،اطربنيراناندلاعمنذالمظمىالدولاحدى

ضيبةات-السياسيةالمؤتمراثف!الفلسطينيةاكضية

لامالنثيجةالعميمونيةالزعامةبهامنيتاليالمؤةخةالاءل

وراءألكامظبمةعنالزعامةولككرجع!ةلمسط!نقرارات

بنو!ادضالوهوالا-،491عاماهـداتمن2ضر؟بيرهدف

ألياصيين.بر،مجيهمانياطزبين!قبلمنفلسطينبراءج

مؤتمرفيسلمفرالدكتوردذلهالذيإ!هومأمنيفافالنظط،

(36)!يموقرلدالحزباتمرمؤفيمنفياوكتورلدايورلجوابطزا

الج!ر!ىةاطزباالهدفذلكبلوغنيالابةلبة)5يكنلم

اتخذ.الذكلما،ل!رارالحزبواعلنسلفررغباتعندبرضىنزل

:4491عام(يوذيو)انصزير27ني

ر%طلآالي!ودمنوبينالمن!لملابينمابألاعطاء"

لم)!3ك!ء،3ولحولء!ول،3ط!،80هـ"كه"!!صلا،ه!.!.224

3،!5)د!5ول.،،،7!،وللع!مه*مممح!"،"!.26

"63)8ط48.
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ندعو،اسلبدادأمنازلهممنالمطرودفيواطفالأوتاة

اراضيهاواضملاك"ليها4!رثمفا-طينابوابفتحالى

دبموفراطبةدولةفلسطينفبحثبح!،فودبدون

بلةوروعدفيعنهالمنو.لأ-كاملللفرضوفعأصرة

عاماءاورياطزبمؤتمروترار1617عامالصادر

الدولة!الالحاحفيك!صير.الر؟يصىنرم.واننا2291

واح!مبلفوروعداص!ملتنةذفلسطينمم!المنتدبة

،،)37"يؤيدهابانهيدعيبظالانتداب

فياغراضمجة.يئدالصهاينةبلساقالناطقونآقاانوبعد

مؤتمرمم!جهودميرصزوقاضذوا،الجهورياطزبءؤتمر

ةوزضهرنيبنمقداتممينأكاقالذيالديموقراط!اطزب

وايز،الدكتوروجهالذيالبرأمجهذابممونةوقام.(يرلير)

لوبسوالثاضيثولمنوهرمنغولدستينئيلاصراالدكتوركلمن"

منوغيرمستوند.وأليهوفثسرهاريوالةاضيليفنتال.)ممط

وفي.)8،1،المتازةج!ودمبفضللكوةالصيمنيينالزمماء

إنهب!دومنغرسالكوءضهويزاوبرتا4191عام(ليوير)وز21

للاجتماعصمبكاءوالىءدآالذهابكلمزمع...

!سيحباذ،اراتال!رللجنلأأكابعهاكوب،باص"

بامتيازالجهوريارث!حايفتعلمما-،كثيرةاثياه

تثاهالذي،الد؟وقراطيالمرث!حمملل!غيرمطلق

)37(كلاءلهث!3حولء!ول،3طم!!،،40،،،9"!6!!.!.232

)38(ل!ه،ولول+4،،ا،ولول!ول،،،*مممح!.!.62
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8!ائدولأالجهوريخةرئيىهودكاوناتالظهـوف

.)36(الاكل

الد؟وقراطياطزبليطلعبلومبوا-ط،وايزيمهلكانوبيما

روزنهلاتكتب،لطيناةبردمامجلوفح،اطوية"ورةالضسكل

4491عام(يوليو)،وز18نيوالاءنرالشيوخمجلسعضوالى

عاثك:بلهجة

برنامجلادخاةورمر)ةالهظهىكل-ة،لازصمهرجميعنا

ف!عل....الد؟وقراعاجاالحزبمن!-اجكللةا-طين

اطزبتجكل-ذابرلاهـجادتالفية!ير

نيارر*ريةلرئيسخطيرةسرالىرفىديراطمطالديمو

ايضأالث!ءبمضانتيؤذيكوقد،نيويوركولاية

فحظ.الولايةفي،ممأمنفيبأنكثموريمنالرءمءلى

كحظك.(يبتقربدآايسيىيوركرفيالرئيس

اننيلكاةولانفييم!ة،نظر،وج!ةولتأكيد

الاءهـاب!تاءمةيومستادنهارتا-ةيرانسييالىكأدهث

.-ثذابيانادتالالمظهىالاميةمنانليوقال

تمامأ.لأمشهورنةسروزنبلاتبرلاردثمةهـقييشعرو

قصيرأءةثاجأيؤددونالذيناولئكيةوماقواضثى

بر،مجاىادخاللمدم-رر-(اطجةتلكباصتحمال

امامالمجالبذلكمفسحا(مسؤول)الكلمةوايزادخل)،3(

.يشاءكمايفسرهاكىبلوم

،7،-الأمبركباالصبمنية67

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟ممنالمناصبةوبهذه.تتمانهذايحوزولا،لةلسطبئ

اطىبرلامجهمفيلدعونالج!ورياطزبمادةانالقول

الذيمؤ"رمنيالانتدابصكءلىوافقواا!منيلهم

فيف!نالديموتراطياطزباصا2291عامعقدوه

منالجهوريةرئيسبانبر!مامجهنييدعيأنبحق)م!نه

جملالذيواسوتودرووهوالديموقراطياطزب

وحقيطممكنأثبئأفلسط!نكلوالانتداببلفوروعد

1(104تةاو

ادضالهاعدماوفلس!طينصألةادخالهلممووفأوليس

ماكان*ديأالاميركطالناضبذهفةمم!فمال)فىايلهاكان

الحزبانيتألرانالصهيونيةالمنظمةطيركاناز،إلا،!وديغير

يستووهونالذيئاليكودالناخبين،ميةاطيوالد؟وقرالجهوري

ودية-3دولةازشاءدممواريبأتةبرهابا!مالادءاهالات

الد؟وقراطيالقوءمحاللحزبااؤتمرحالفانكلو!،فا!سطينفي

ذلك،فيالج!وريالحزب--بقهالاكلوعزمرصةبالةيفرطلم

.،الجهوريالبرلأءجمناتصركانالديموتراطيالةهـاراقومع

فملأكررلانهخةالصهااذواقلدىأكثرمقبولأالاولزصكان

-:بلتهورمخططزص

قيودارتدونفلسطينابرابفهحكلنوافقاننا

(04)كأ30ء؟3،أ!5،*!!ء+،3!اوللاا1.88كهـ9ا،*ء!3

08!ء-.
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ينتجالئابا-ةومملى،أليو!يينوالا-!طانلل!جرة

.411(البلاد!اكفيديموتراطيةصرةدرلةانشاءءنها

السيا-ةجبهةمملىمتبةالحفمةالس!ياسةهذهكانتوبيأ

لأ+لثريب"ادالسحملتفقد،الاخرىالمياديئ!هللم،القومية

ولمحرضضالابال!كتابف!مراراتتبنيكلولايةلمشريئ

الذيابومنفسففي.فدطينفياليهوديةالامانيتأييدمم!

4491عام(مارس)ذار217نيايت-ونكتابفيهنثدر

إلى،الص-إبنةيؤيدهاةويةبلهجةمصاء،،ءهـرف"رفمت

ا؟اهحاتاصاتذةمن0017باحماء!ذيلةوكازت.الار.!ىلأهـ"ت

جا.وقد،ادتلةةاةمايمامحاهدمندآء3!2.منالاميرية

(ع!ءآتأثيرالرتؤدال!يضةهذهانأا)!مهيونيا)"قريرفي

النطاق4واسهة-اتوتليلات؟قاوتسببت،ماطاالرأيمم!

.42()الصحافةقي

اوا.ثلوفي-4لفلسطينتراراجلمنالضفطتجديد

اخرىمرةقضهةهمءنتونادد:،13الصنكا(-"تكر)ارلمول

إلىوايز3هـكتبالثذلكمنعثسالرادحؤة!ط.ونواشتطني

(34).ةمجرآتيرؤإص!طيز-اساكلرابرةرلهةا)طافيملرأفاتزرو

ث!ر-شيرانخلال!كنكحلالضقسيمفي-ديثجرىكانفةد

)41(3،كالاءلول،كهس!ولء!وله!كل!ه3،51"ولءوللماحه!.!ثص!.2

42()2كهـها،ول"47،مهـا!ولمه"مح!،،اث!ه!.63.

(43)ء83*،ه+!،ول3ح3"*ءأح1.143كهـ9اكأ300عاء!أ

!!3عم!3(+!3"ل!ل!ول!.ول300ء!ءا""دأء،3لأكا،

كلأ+4ءة!3،ط*.03)
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انهافى!وريةرئدسستاؤ"نيوسواخبر،-ءقالذي(يوتو)

رةضاالا-نوايزانالا0)44(وسلفرلوايزذاكذكرقدكالن

مجلسذظرج!4وتبطةكرذ؟بهكتاشفعو،ةليمشد5هذالنظرو-ثة

(،)يرلهيرز!شفياطإر-يةنظإرةالىرفمتةدكاذتءارىإلطو

اةا--ةمناتح-ه(س،ي!ونانالضةسيمان؟رةاإفذ؟هـتفةد

لاحفكاكاال!وشؤدي،51اهـوكلبوالحردللإموالاقتصادير"

ابء-حرءة"الدفاععحنغيرفمكلويى-مح!هلي!"!!ىي

واس-مح!دم.أتفيمافدلأهـمودجميعانالةولا)ذ؟رةوأفافت

الفيرخمجرإسعضو%دداتابدليدود2اداهـ-نفيت،11الص

،روصلةوايزيرىانروزوتمنطابءتدكل-االذيواءكر

كاتيئلذاأ)5،ود!ستقهلبرثأنارةراذزتاةروبر!صأو!كا

.لزا=ة"ااطإةاء--وشيليداعلىاكنذ2وروباافيفهـير!ييحر

لأثما)-إليقةم2اعاةءوالىأليردارتاعءدمفيواءنرشاروأ

ير.)45(فا-طينالىا!-رةأرادوانه،

-رتالتيالانة%اباتفيالد؟وةراطمطاطزبازتص!اروبمد

اكثربشدةأص!ات"1فةط،لمنونر!ر)اكانيهـ-صرين2ثخلال

سوعوأ)الاذ--ابر-"اءلمةازناءتطهتأليالوعود!كلفقلأجل

مطبمةفيط-خ2خر-تباعدادفيرلمومرسال!و،عضو

(44)3،ص!أ5،تول03،+!ول،ثهولء13)14كهـ9اول300ص!3يم،أ

!!3ح33.

(4ثه)!*!3ءول5"!ول!)ء؟!ء،كلء3!1.92اكهـ9ولههأء3ء5لم

،!!ء35.
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فيللنظواضرىمرةالسبللتمهيدلأكهيبووفح.اطكومة

دةست!ونكان،الكظبمقدءةفيأثهرلماو؟.فا-ط!نقرار

ؤصرين01في(فذالذيأقراراهـفيالنظمم!اءتراضهعنكراجع

آدامابانهءمرحقدالوزيرف!ن4491عام)ا!وبر(الاول

،ثمر،،الوزارة.فيارالةرفدالممارت"بمفىهناكيزاللا

مملي!الىادتاقااالهس!ريةالاعضء،راتبان...

؟اا،ق-ةدلما)قرارءذااقرارمحارف4فيالسابق

عندئذ.كانت؟قويأ

وزنأشا؟شالآنايىاصء،الاعيضبارا!انوأرى

لاساسا!لمسألةايربةروبب،يةالمس!رتلاعتباراا

(.ث)6ا)ء-*هـيالاساسمم!يرهاتةرمنبدلآا)سيا-!ا

ءنذااكوزةرصباسمنءفوأ!53بانايضأب!لوموصرح

عناءربرا)ةد(يرفبرا)شهاطثوضلالينار"كرادخال

)47(،ةا-ط!نفياليهوديالةوميىالوطنمسألةفي2رائ!م

"12و-وز"،ا)!2لاةفهـةءؤيدةيه،تقرجميمأاؤم2روجاءت

للنث!ر.بلومالىشم!االذيالطوارىءمجلس

اقاء4!الديموقراطياطزبموافقةمنبالرغمولكن

)46(ول+4ء،8ح،!؟33عع!ث!هحا!3حء،"ف!له!ولهس!ولهول!أء53+

!ث،!8؟3،+هول3س!5،كأح35ح3ءطاول!""ء!3،،،كا!عأ"،ول

*ء!خ*"،يع!ع!9"*"5!س!!كاذ،ف!.دع!.هـ88

ء!ء!!.!*3.،98"،(*!أث!3!ول15ول:ح!57ء3ء!ولث!3

!+8؟ث!ث!!هأث!حء،1)!9!.3.

.406،(74)
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الاولتشرفيا3فيلابرأمجروزفلتوتأكيد،!ودبة!ولة

بايدةوملانقابليخرارر*ريةرثيسبقي،48(ة(اكتوبر)

صتاتيفيرسهـحاتةق(نوفبر)لأمانيؤشرفي15ففي.ممل

النظرة11!الافىاح،الح!،منله!اإنهوأيزارلاغكل

واطلع.الوتتذلكفيفاسطيخاوثمأنرصال!وذةتراراتني

رثيسوكأن)94(.يومين!هـوربمدذلككلوايزصتاففوس

بثعندصا،الممقولالادارةموقفؤكدأناراداجمورية

السيا-ةكلىالاحت!!اجاتمنبسلسلةوصافروايزمنكلإلى

الاميرصيةالمفوضيةبواسطةارصلتقدكانتإلاميركية

"العاهرةفي

الدفعضرورةءلىاطاحهفياصتمرصلفرالدكتورانغير

بلوملىإكتب(نوفل!)نييكطيئتثمر27ففي.لقراربافورأ

ءلىكانالكونغرسعضوإقارتياحب!كلعلأأخذانهقاثلأ

للشؤوتا!لسلجنةاممامفلسطينقراريضعأناستحداد

هذااقالا0)05(فورأعامهالممليحري،نوالغ،إطارجمه

اغاروقدور!وتوانبدلاسلفرقبلمنللقرارالملحالدفع

الج!وريةبرنيسالوهئقةعلاقاتهبانثمرالذيوايزالدصتور

(48)ول"اء3ء5300"ح!!،!اتا،393؟ه،حه.1،5ي49!ء!8*

.33ءقي!!

94()8؟،ء"كاولت03،،ول!-*عء؟*ءلأه،17أالههـهوللأء300؟اص!

!!.33ءه

(05)03اكاء3؟5!551*)*53!؟ولء،72"91!،!515!

!8-ء33.
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&انينشرين28وفي.(95)"ءروريهـغيرللخطممرف-4!ماتت

موافقتمااطارجيةالشؤوت!نةاعطت،491عام(نوفل!)

اسقطتللقرارانقحاالنصوفي.-دلالمهوصصكلهالقرارءلى

؟اضطت،ديموقرارو،،وديةدولة"منءبارة،!ودية"كلة

المهد"لةفةالصبانوالواةع،،اكاسببالههلب؟وم،المبارة

صدرتالتيالرحميةكالتصريحاتءهشغيرتقريبأ-ملتهللقرار

ناافترضنااذاخطر"،ليسانهوببدو،بلتمورمؤءرقبل

تايحتمللااذالقوارلهى"منالهخفيففيسامقدكانيلوم

موافقه،دون!ءديلايعليهجرىتديكون

!لسالهابمةاءار--،الملاقاتلجت"انايضأوافثرض

)152.فلسطينبثأنقرارءلىايذلكبحدصالآستوافقلمث!يوخ

صولمفلءليهيمتمدصديقلهايكنلمالادارةان؟اول!كن

ايضأ،!وديو5منالاقلءلىاو،الشيوخمجلسلجنةنيبلوم

ناوبمد.اخرىكلرةالادارةتتدضلأنلأضروريمنايدا

المسحري-الاعتراصس-بتقدالاهيريةالادارةكانت

تةدمتاباتالات!قبلجاءإذسياشةحركاشكلادهو

وزارةاخبرت15وعنداارالةراقرارفدديبلوماصية،سبماب

اقرار"انلأمثيوخلمجلسالتابعةاطارجيةال!صؤونبنةاطارجية

51()383،يم5""ول!+!حءهولءحع121.كهـ34،9!9،ول!+

3ء3أ533!ءحع"تعح!1،12كهـ9،ول300ءلأاع"-،!ءدحمم.

)52(لم!لأس!3ول514ءإ!*،+ءح!"ولهأ"ة!4ص!أياول%!ه-ول

!!ة"+ح8،!عله0،88-598،،،(ء**حلاكل!53:!ل!+ءح!لهه

طك!!،ءثا،?،،ه!اولهح)4691،.!.104
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اوقفاإحيةمن-مميطعلأي!ونلناطاضر.الوقتفيال!رار

!ر.وا-آفتترارروالاتمارالازتذا5وازاء.(،)53ليالدو

%لمسات%تاخد9!ميو!نيةالزعاهـ،لموهيهذا

لها.س"اسيزءساىاالاثمارةواد:مينالثامن!سالكور

الثءبصفوففيادباعهمءددفملأزادواقدالص!اينةانومع

!لبقاح!يتةا!رارتطيهوصك!ىح!!يرلاا!صفةرووال!

تادرةتزاللاكانتالادارةانو؟،.اتااعترافلآتعلى

بولهمنبالرءمهـاادياسيرلمومصولولاءءلىالاعمادءلى

والذيبهارذطتالذيالارتباررؤفادياع!تطاءت،لأ!!يوذية

بلومكاتربماالواةعوفي،بحرارةاص!وفونايدةيهكان

الهدفالأ!هـك-ةهيئ!ايةفيوشل-أةضلهيهذهانشاءهـآ

ءلىهذاوكان.الجهوريةرئيسبثقةالاح!تفاوراي،لأ!"-وني

وج!اتمعلحس!ملمانهوبما،وايزالدكهورمكيريبدوما

الطوارى.مجلسمنالأخيرذا5استقال،سلفرالدكتورنظر

.فيالقرارالاطاحمواصلةبمدملاصهيونيلأقاضيالقرارإلىآنظو

)153أطأ41

01،

http://www.al-maktabeh.com



لراجالفضخلىا

رؤ!ريخ!واوارةال!ا:يت

-مبمان-الففيديةلأسلطةالنقليديةوالسياسةروزفلت

الاصاسيالالمحا.طويلامدمنذءكسالصهيونيةازاءروزفلت

الكونفرسيكونفبينما،فاسطينقضيةفوالسادقةللادارات

عليهيترتبالأنهالصيمنيةاءاعاتلضفطاكثرممرف(

بمشورةالحاملة،التنةيذيةلساطةكانت،الموقفئقحقااجهةصو

اثمارالسببوهـذاتنلة(صبيلأدسلك،الحارجيةوزارة

اغسطس()7بنيالص!ونيةتنظعاعادةبحدصافرالحاخام

علامهماواصدرجلفيصبيرة9ثةترضعلاانالى3،91عام

الابرمهليةفييمكنجاتةمملىاكدعلفرفان،بالاصرى.كمبه

مخططلمصلحةقعالأدورأتلبانكلالتنفذيةالسلطةكرغمان

تربيها/الاميركيالمامالوأيترب"طريق3منلكوة،بلتمور
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.(1)ال!ونفرسكلالترا!لاوأإضفطمسفرأ

الرحميالموقفان،مانويل،فرانكالصثيونيالمؤرخويةول

ولايةسنيمنالاخيرةالسنةخلالفحسبيةيرلمالصيمنيةمن

الىالحم،ورياء2الحزب"بيءفجأةتفيربرل،ولسنالرئيس

عامال!ونفرسفيهأقرالذيالوةتفيالتهيرهذاانويلاصظ

التمسعندماوهكذا،المشحب"فاسطينقرارا622

نشريئ22فيأصثيونيةالقضيةمؤيدأآتحبيرصوكولوفالدكتور

بةتور،ن!نتهيوزالوزيراستقبله،1621ءام)نونربر(الثاني

المقابلةطلبذزوةدالمزعب،الا!ورمنؤمتل!نه،لأمميمالرفود

2291عام(مارس)ذار7فيبرنشتايئهرمنطلبهالذي

صد!نفسهمعمنسجمأذا5التنفيذيةتالسلطموقفوكان

ئمد،ولاو،كونةهـصراطارجيةنظارة"لأن،مازويلقول

لأ!ما،ادارةايةء!دفيةإ-ط!نبرشأنوا-دأ!انة،يريكقلما

بهاادلىأقييتسوالته،2()،نحضلة!نفا-طيننييدورانكا،

جيمهاكانتوهوفرو!ولدجردنغ15وولسنالجوريةرؤساء

ممينةبصورةتؤيدلمبينافلسط!ننيالي!وديةالج!ودمم!تعطف

مناكدتوقع؟!نلاانهإلا،)3(السياب4الصيمنيةءدف

.،3.!،!3-لها3

،ل!أ،3+.ل!،أءولول!ولء!،"3!ة"لا*محظده-ص!+ء!

5!ا!!ح!ةيا"كمهأ"!اءول5!ش(،30،!ولفط:.ص!.!،ظ؟ول!

330!3،ولكاء3!.3،)9491.!.275

شءل3ول،لأحوليم!ولط"!،80"،"فىيا!س!!لا،كا!.!!022!أ
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كأدما،دقطتخدئذ.4391ءإم(ماير)ايارضرورلذاك

اءإن،،بريطادمن،محوتمما!اطصىولنيصيلأالاملبات

وركزواالمتصدةالىلاياتفيا)--ا-حطدةهـم5ءنالصماينة

ة،لمهوزاكتة!طالوقتذلكو-قاالبلاد-لماث!ج!ودم

وانوالماليةالزراعيةواا-ار!حالي!و!ية!طه!ىرةقيلأمير

ثكبمهااهـمالأتقلهديةالطربقةءنروزفلتحكومةصدوف

3ورها"ظهرظالأقيكلاو،الأمورمهالجةفيالتنفذيةالساطة

الدكتورضيالالىخاصبنوع!ر-مهكان،ذلكعنالصدوف

ا!لصالحكانتالذيالوقتفيالمملب!ذاوالقيام.ادشيط.لخر

المربصداقةمم!بادافظةجوهربأاهتمامأ!ثتمةالأميركية

مدىكلبوفوحيدلا.!ا،وس!اتيبيةاقتصاديةالأسباب

الصهيوني.الانتصار0

كأسلافه،الاولىأكلاثولايتهمداتخلال،وروزفلت

كانالتيالةيرةخلالقا،(كانالذيالاعاسيالموقفبدقةألزآ

قوميوطنبانشاءاطاصةالاح!مانوهو،باطمفي!طهيوز

المصالحء!دا!في-بمنلمالانتدابصكفيالواردة!ودي

وزارةمنعديدةودية-3متظماتتةدمتوعندما.الأميركية

الولاياتفيهاتطااببمريضة3691ءامالاميركيةاطارجية

كلالهبرةبعةفيتفييرمنأشيعمامم!تحت-جانالمتصدة2

رئيسيعط!24!اعامتمالذيأمير!الازكاوالانفافأصاس

!!ذهوزنأالاءيريةالخارجيةوزارةولاالمتردةالولايات

السفل!منطلبانههوهالالوزيرةهلماو!لالتوكيدات
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ءيربصورةالا!رج!ذاأليهودإهظمتكراركدنفيالاميركي

،حالواوفي.)4(طازيةالبراطارجيةرزير!مساهعرحمية

لهمسؤغلاتدخلانهاعتبرو.مافدارصيرنا،وظةونكان

.)15الحارجيةلأ-يا-ةادارةفيالاميريينالصهاينةةبلمن

عاآهـاريةورد،لمدتةرد؟س-بىلا!جامنبرقيةكلروزفلتورد

:فقالفدط!نا!لمنهل"الةيام!هاالرئيسيناثد1638

معاتةاقنالشروطوة!أانه،اف!مازفيءير

ةلمسطين،كلالانخداببشأتالهظمىبردطانيا

.ابلاتدافيؤمدثلاتدةاءجراانوداط.لمولةزةطيعلا

،يةالة:ولرةضهوبهلأقيامنسض!عماواقصى

اثرتمااذاالاميركيةاممالحامعتنطبقلاتمدثلات

ءليها)6(.مواةةتنااءطيناقدنكنلماصالحمااكلءذه

ء-ام(مايو)ايار917نيضالابالكتابصدوروبهد

الشؤونمنهيفلسطينباناعترافهمم!روزفلتظل،9391

ك!ليسواالبريطانيين)باناءلتقادهعنعبرانهإلا.البريطاذية

؟*كنلالفلسط!نالاتدابمكوأضيمانبةولهمتمامأصق

ارادةفد4*دردولةإلىفلسطينتحويلقصدواقديكونواأن

ص!740ء11+ول11،،،+!ول!!ةه!80ء4،0س!"!وللما،،

(*كلا!كل!353:!ولحولث!،511حه،3+،كلول4891)1،،15281

!ول،أءلماول.ش503

حأ4ء،زول،+،ح!+5!ول،،)!.303.
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ية!مدلماذاأبانهروزفاتواعؤف.)17،المربالهلاد-كان

ا!كانمنخةالمواطحقانتزاعثكولافدط!نمملىالانتداب

إلىفلسط!نتحدويلة!مدفاز،...اهـمفيواثس)؟3الحرب

الساحقةاس!ن!باءلبيةؤصب+حأنآ؟ميريجتملحود!وطن

شعراب.الاسولهذه.)8(ؤ-به(%دآترربوةتفيي!ودية

الولاياتكلواففةاءطاء؟كننالاشيء)بانهيةراءلمورثيماس

الادارة-ثمنهـء-ةطاف!رء،أانهء-،ءإيهالمتحدة

اساسأالاير،برء،اتروزة!مالجةوان.)9(،لاح!ومةالةءلميةإ

نءلىثاد)فعلانه،نفس!االمذكرةهذهفياهرةظللثى

لي!كألل!-رة3شواتشسإدةفدط!نةادارارمراصةف!رة

ذافا،-دبمنيراكقد؟حنعندئذو،رلاسترااةودأد2

مؤقتأساسمملىا)فلسطنيةالح!ومةاسفرتالامراقتض

الصرب-لالام!نفيانواعتةد،اخرىسةوات-كما،دة

ا!جرةفاةتفلسط!نإلىالههـب،الهبمرةهـلانالاصب!ذاالقبرل

الموقفإلىا)ةظرواء-ادة.2191عاممنذبمبموءثاأليهودية

كازتناحيةمنءميتنحلكليتوةفلمالذيفا-ط-ينفي

سعودلابنروزفلتاكدفق!اشهرباربمةذلكقبل)7(

عمايختلفموقفأيق!الحكومةتتخذلم"قائلا

...."المسألةهذهتجاهالبدايةمنذعليهكانت

لنفسهيفسرانسحودابنعلىكانانههلىامنويتضح

الاميركية.السياسةعليهكانتما

)8(ألهاول،ا.0153.11

)9(.40؟،

901

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كانت.حا3لكن،الجهوربةرنيساتخذهالذيالموقفملبني

الكتابكلىرحميةملرداكمايبد"!،ا)مثخصيةنظرهوجهات

جوزبف.المتردةالولاياتصةيرانهنالكماو-ل.الابض

البريطانيةاطارجيةوزارةيخبربانالتماجمات4اليصدرتكندي

اميركافيكبيرةأملخبة"ةبانرحميةغيروبصورةثفاهأ

.)091،الصهيونيةالاو-اطفي-؟لا،،الابيضالكتابمن

من!وةفاياتخاذزةلترورةضالحربنيراناندلاعف!شية

لحكومتهي!نلمالواقعوفي.بالقض"النهائيةيتعلقةجمافلسطين

.19()بادصرهالاوعطلأشرقتجاهاسابةسياصةاية

نيراتاثمالرمد-.الحربابانفلسماينتجاةالسياسة

-باقي،ةاصطينانإلىالاشارةفيروزفلتاستمر،الحرب

بر-لةمنالاولى"الدر-فيء!ط،الاو-طالثرقتاطق

الزءيم،يزمنوايمحاتةامةءندما.البريطانيةلياتا&ؤو

حالفيروزفلتنوايا؟ثفبم!اولة،الزائرالهالميلأصهيوني

نالتظهـءا!مرف،فلسطينفيجدبدبت!ولام!يركااهتمام

اظمهـالىئيس!،زارمااواطرب!ضعحالماالابيضالكتاب

نطاففيبةجماالبحثل!ن،صدبقمجررفى؟ظهرنفسه

إلىالاولىرحلتهءلمقوايزمنفانوهكلذا.)12(،النظريات

)15(طأ.84

(11)س!.ل!3أول2ثاط!عح3،،*،"*!ة3!!ه،*!؟)*لأ3..

3ه+س!ة!!ه،لا،نا،(*ء*353طة+!3حهول+)!!3ح!كا

حهولكل،ول959113))!.،62.

2،1)ص!ث!!8ول*حأحدت،ول،،،++!اء!ءل!ه-،،،(*حك!353ول:

+!93ح3!ول!كا53"ث!ء8491133)ا!.024.
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رصلأتحنلمااثاثائلأ،ث!هورثلأثةداءتالتناميركا

اطاضامكلردهنينفسهروزفاتموقفوكان.)،!(،مرتة

الحكومةإلىاميركيةءذكرةمم!للحصولصمىالذيوايز

تسليحأنلس!يخا*دتس!ليحضرورةكلفيهاتلحالبريطانية

الاهماآالبريطانيينكلاققانلأروزفلتواوضح.)14(كاملأ

ليسانالبريطانيونرأىلماذاموضحأواستطر!المنطقةبكل

هذ.انوقال،ألي!ودلثس!ليحافالى"موادفيصوسمني

قائلأ:واضافونيومنوايزمنإلىاعطيتقدكانتالمعكمات

ءطلجةمملمركونلبريطانيينانالاسبابلهذه

عد!بأكل!الاصقفاووممهبستطمونبشكلمواردم

كانةتايمدركسبالادنىالثوقنيالمقاتلينمن،كن

أستطيعلالذاك،4المنطة-لملافيالساكنةالشهوب

بالدفاعال!ثديداهمامناالىالبريطانيينانكبا.توجيهصوى

أبذلوأت،لىيهااليهوديالثممبوعنفدطينعن

طازيةلأيراتالةوددكزوني%"دمنلدي.-اصا

.011)!ناة&طيةلهاامن-د-صاؤمنةا)قيدبة!لاا؟للوسابا

معينةسياسةلهاكانتالاميركيةاط!ومةبانالثولويمكن

)83(.4""أ

فى()4ثلاء83ه،ول،اس!كاء300ولةثلأ،،4،،،محد.!!.26-225

(،5)ول3ء300؟اح،ههكلآ3ح،ول300"اءلأح35ء!ها،ول،،!ح!م

113ح8408)ثاولوليم1491،9(3،3+لنلطلاا!.ول55كهءيملأا،

للأأ؟،ح+)
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ونظارةروزفلتأتإذالادنىالثصرقمنطقةإلىإلنسبة

المحورقواتلمجتاحأنمنخوفأالقلقكلقلةينكايااطارجية

اوقفاخطورةاطارجيةنظارةوأدركت.15بأصرالمنطقةتلل!

ة-كانمنالفروري.المربيإلهالمفيالسلامكلا!افظةلتوصاو

باط!قالادنىأكرقفياطساسالدقهقالتوازن!ضلألا

الذيئكانواالنازيونيح!تظهاانيمكنللص!يونيةمؤيدةتمريحات

موقفوهو،4391عامأوائلفيانرييم،شالع!بريزحمفون

عاممايو()ايارقيبلتهورنحططنثصر%راءمنصموبتهازهـادت

الاميركيالسفيروينانت.ججونطلبعندمادلمثلأ42911

الولاياتالى1)مودة43!1عامأوانلفيوايزمنمنلندتني

اكعع-ذ+ر،الصناعياطاطادش!،فيهناكليمملالمتحدة

لأعالممكن-داقصىالى(نةسه)يكرسهـانالصيمني

نظارةتمدبأنالجهوريةرئي!لطلب!وتلبية)6!(.،الكيمياء

نرتكلء!نماءولمةالىلدعونهدوافيمنلمحبةك!ةاطارب"

فياث!حةاالر-الة؟سودةبمثعندماهالالخارجيةناظرءلق

منبدلاكانإذا..."ةانلأ2461ءام(يوفو)يرانحز9

ءنأيبرهـدآيم!نء،ا؟يرهي9*عدةهذهفان،ءثيارسال

لأنبإوماكلمستصدأالج!وريئرئيسي!كنولم.(719،دق

تقريباوقتيكرستلقدالواقعفي"وايزمنقال

."والصهيونيةللعلمبالتساوي

د!!!ول+4!للا.!.ملأ،

(71)!ء3كه5ول18!!3ح35+18ء48083،لهول3ء9119سله(+هدلأول!!
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الادنىأدثسقبأزمةص!كط"الحارجه،نظارةتةديريحارض

4291عام(مايو)ايار23فيالمؤرت-"لمتزةرورصالةلمحتوصفم

التقليديةالمبارات!وىالاميريةفلسطينفيةالىب!ابمثالتي

ب*داهما!""عنءبرةكد،اكاهـهـاتذه5صلثلفيترسل"قي

حلول،،وتوقعفد!ا!نفيئاشديقوميو!عان!افامةالىالساءين

والاقتصاديالماد!ماالتطوراص!-"رار؟محن"فيهالذيالو!ت

هذايكونوأن..فلسط!نفيجرىالذياله!مواكءإيهمط

.()18،والانس!امالسلاممن-وفيهـارالاسف

بةمحط،!انوعأالا،انيدليد2اكوط(ةخةتانبمدانهحتى

الاولكانون92ففيادهـدلدونالاءيركيةالحكوص،موقف

بألاربةالجهررئبسكلءالأثار4291عىام(بردرسه)

الىآنظر،اله*ديلأقوميالصندوقهث،الىرصالة،بأيبث

ثموريسو،حيث!ليةالثطفرر!!وإالادذىاكسقفيالموقف

وفي.(1)9،المربيةا!ثهوب!فوففي!ةالص!يودفدعفف

قبلمناثفأاتةروزحذر4361ءام(ابربل)نإسان8

بولههـوفالمهلمزوصنرالاميركيةةاطار-زظارةو-ءل

الةوهيالصخدوقة!ب!اتةومررلةمباركتهمفه،منالص!يوفة

ةالياودب!جرةامسألةانالىزظرأ"و!لمزفالةةد.الي!ودي

)18(ول!+5"حول!!للا)33!ول)34291،23ءول!!!الا"3!ء3!!

+أأء،(ءك!5ء!3ه،ك!ول+ولء335883").

(91)0،،8أ!أح35ءا،007!هكلر3!!أح8"3ءول491-لاأ"459

!3(لأول).
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يجوزلاأنهزمتبروابأنا!رح،ث!ائ!ةمسالةهيفلس!طينالى

الانهالاوصطالشرقوانت!موصأصتمااطهـلوبالبيانأءطاء

.2()"،الاميركيةالمس!ريةللهملياتمهمءصرحهو

يزأتشالميد)نمنوالديبلوماب4يةالمسكرالتقاريروجاءت

المؤيدةبالتصريحاتالعربإم!رةفداطار!يةنظ-ارةاوتف

وبفدادالعاهرةمنالددهـلموماب"الرساثلفيوجاه.للصيمنية

اءواطر.إممارة3خذةالمتحدةالولاياتفيالصهيونيةالحركاثان

شؤونفياطبيروس!نز5وردهالةكولوتليتاليوتنظوذكر

أركاتىإدة-:لمنالاويسطمرقلأهالىارسلالذيالحرب

ن!نذلماذاا،"كأ،وفهءنتقاريرهني4291عامالمامةاطرب

قياع"فزنثببمار،التوكرحدةك!رةهـفلألازءةاتاططو

الا!نى"ثوقودخل1،اوزارهاالحرب-!عانةبلةلسطين

فهالههـبالدرلمومابونأيدو-د.2(9)،بابلةفيبأصهبيالمر

شباوو3ففي.7خرالىحينمنا!-ذبراتهذهواثشطن

"؟ذكرة5اإةوضمري511الوزيربهث4391عام(فبراير)

والا-لاميالصربيإيخاالمافي،اديءبالأثر)في!افيبرههالالى

المةحدةالولاياتفيجب(يبرزأضذالذيالصيمونيالنح!اطمن

.(22)اطربياطلةاءي!ودفي!"حوسأثرمنيرلدهان؟!طنوما

بهذ."واطربيةالخار-يةنظارتي!وظفيكهارتأثرجراءومن

)25(طأ،.84حملأ"كهـ4391.8،81

21()ول+.1532.11.11

)22(أ"أ.4
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بموقفظهرواعندصاالدهثةالىيدعومايمدا13بريهيرالتقار

بتقرير.يزمناوي!عثفو.نيميوالهايىا-يلافةطلمماكسا

التىارفةالمههذهءنالنقاب4391ءامأوائلفينشاطهعن

-:"وسريةثاذةابا!اوصفها

فيؤلاءلمسيامةرجالبكبار-ئطقلمبادنا!هواحن

!داةكناانما...أما؟يناوداء(آجيد-ة"موا-دكانوا

قبلمنالستارخافمنوصيةشاذة4مهارفنصادف

الحلنيةالتصر!اتجملتالتيرفة1511وهي،إهصةإرا

الهالراميةج!ودلاوفي.!ا-ته"لاالاءيركيينلا-ا-!ة

صنا،السهاروراءمنالهاملةالقوىزلكتأهبر-ةطهـل

موطىء،1اوساطنيلنارحن!لأز"آ؟ثيرلأيدياليءةلمو

الىالاوسطالشرقمنالواردةا)طو!،توكل...ةدم

.)23(ف!دلمو!ام!كانواشتطنفيا)-لطإت

الرئيسكاتبينما-:والصهيويخةاللا-نيندشكلة

ة!يالاستقراربمسألة4391ءامالاهـظمكل!مت(!يالاصير

تزداداللاجثين!ث-كا،تتتأ،رفافرأليشأولادزىاقاكس

4391و429؟عايرخلالالنازيةالابادةة!.لمة--دة

الوفا-تطاعبظ،ا)يهودمنملايينءدةعلىةفتقدكانت

بالدضولهجمههمماللا-ئين)ةكلاو!ع!حلو)حن"الة!اةوز2خر

الابي!ضالكتابفيالواردا)مددياطدل!ن،آةورةلسط!نإلى

(23)3!ولحدأح!ثأ،ول!..431
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إلى،الانتدابدولةبذلكوافطرتاطربن!ايةقبلتمقد

كانالذيا)!لمحؤتمر5انه!إدقبلالنهاثةلاثسورة؟!اولةالقيام

تاشأثامنمذهالأ-ويةءاولةانوارتؤي.)24(،متوقمأ

اعتبارنةررلذلك.البريطانيإوقفاكلءظ-مأأخطرت!كون

وتبتت.الا-:ينالهامةالمش!لةمنءا-شالمثسرديئاليكودمسألة

برءوداءو"رفي!أالمهحيثمنالرأيءذااك--دةالولايات

اؤتمروند!-ة4391ء!ام(رلبرا)ز"-اتفيءةدالذي

وستا2ؤشماطافى!ومه،اللا-يخألجنةا-"هادتبرمودا

كلوذلك،3معتء-ؤولةهيإن5-رة-إثيراتعلىلاصصول

ن!إقفيؤد%للما!-ةةهذهانءير.ص-ط،ء،كاتما

اعتبرتان!-ااذفا-ط!نإلىاليهودرةالا-هـةفلم-كاممالاا

الدخولقيهـالىان)تةادتولذ)كطامأازسانيأآامرنثاط!ا

وعإثساءذانا؟ااءنو.(52)،متازعاتو--إيسيةةضاياني

حتى.مرالمس!لةلاثجومعرضةباتالصه،يونيةالاهدإفددعملم

لم،-ابةطليتارأ؟،لا!+يرنية؟يولهالممروتبرلموم!ولان

.)26(ااؤتمرفيلمبى"الذيالدورالىنظرآالهجوممنيةبخ

اللاثيخا!ثحكصمالجةإلىالراميةاطحومةخطةانءالوقال

ادالانتةإلى-ئرفتالةا-طينيةا)قضيةءنمستةلمةبصورة

رة-هةمراكزيرتلونالذيئمنهموالبهضا)ء*دهمنالشديد

(24)،2"شءعلما+!..175

25(ط،.84

26()3ولكل،!3.!!46-45
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لهيؤسف%طأاكلشفاالذياءورءاةتواطزانةناظرامثال

"شصلة،"-ااجموظفكلكأدبلااطار!-ةزظ-ارةفي

)27(اللاجئين

التكتيكمنثيءكلاطا-عنةسهروزفلتانويبىدو

الر؟"شض!رةةد،ألاث!نمثكالمةحليحاولكانبىيخاالصه*يرني

)قهولاله!مميئحوا-شتخة-ضالاهمجميعوا%ببانالاميري

.لححضصةدماوالدفيوادلمونالمرقعنأكظراصرفالجيع

"صي،دنهصكانوااتاكلثفالبر،هـجهذاتنفيذلمتروزةتولى

س"ورلالاءيركطالرئهسار-لعندهـاذا5وظهراضده

كللايرلطانب،اط!وءةكازتاذامماليتأ؟دلندنإلىارنست

ة؟د.15بلادإلىلا-ىءافا001بدخولتعل!لاناستعدأد

-ذتاإثالهذابردطانياوفمتء!انهالاميريالرئيسرأى

%وابوكان،إ:صدةاالولاياتفيهابماالاضرىالا.محذوها

كأ-روئذبردأالذيروزفاتإلىارفتفنةلءثجعأتشرعل

اككثفماصعانالاميريالرئبسانالاالا-تطلاعه،،ءادم!نه

التناطهـوء4اوالرواية،طظتهممارضينكانوا"صهاءةةان

ةخمل-ببءلىاالئامكأطاهـإرث!هذ.عنارفتكلتبها

الحطة:

عناروي31الصدولا،ئ!جحلملكنها...

ثفقالفثللمدىكلديرةبانحقالمحارررزفلت

(72)ول+اأ،،،،أثعه09

11لأ
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)8ير(

برلمامجتأييدعدمانليردااكاناتةديرهءعبتفاصله

حداالرئيسيةاليهودجماعاتقبلمنبحماسهذاالهبرة

د-و.نذإك7تتفيذ.فييمضيالاالامير3بالرثيس

اكظماتفيالةمالأنثاطاذويمنفيالكثيرالىلمحدثت

؟كنلاانهواوفحت،اطظةاقر-توانا،الي،لمودية

ياإلىالرحهلكلاورو،فيءيرماو"ي!ودارءام

ولقد...محددةامةايةالىأكيدةوبصورةم!ن

زعاءبيصاحعندصاأهنتباننىشمرتبلدهحمت

هحومهموصنوابيوهزئواالةمالالنشاطذوواليهود

علنأأ!متالولائماحدىوفي،ائن%كأننيعلى

الثسامحمنالمزيدإلىالراميةاططتهذ.اصندباذفي

وتلك.السياسيةالصيمونيةاركانلافوضالههرةني

اصثرتفهللمابوابنافتحايدتأليأليهو!يةاءاعات

روزفلت.الرئيسبر،مجتأييدفيفقطالقول

.)28(البر!مامجممارفمطمنكانراالصثاينةواصدقائي

لييلينتالالفردقبلمنا،مرااللىاخرىروايةوثمة

سنشاتىمدينةفيارنستالقاهخطابمناقتبسالدي

!لتابه:نثربعد

وزوجتهارنستمسترزاراسبوعنحومضيبعدلا

ثانية.ا،مير!لىالرئيس

بباباتأتينيانتستطيعينالا،مرغريتيا:روزنلتلا

حذرااكونانفملي.اكثرالصبرأستطيعلايهود!
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دصتفلم-.العريةوالشعوبالاءيرصيةالإدارةط

بشأت3وريةافىرئيس!قترصاتتأ!درفضوابانالصهـاينة

4391عامالو-تبمرورفاكثراكثرصو!مار-ةحدل،+لا-!ن

هذهمن!ت"الههـبقاقوظ،ر،بلفورفططتأييد!مفي

4399عام(مايو)وايار(ابريل!نبان!شهري-لالاطلبة

قائلأيخبرهالاءجمريالىئيسإلىسمودابئالملككتبعندما

مفبةمناتحدةاالولاياتيحذرلانطو،،علإ،"فةطانهمع

القيامعنالوقتذاكحتىامتنع،لاصهيونيةمؤيدةسيا-ةتبفي

الابيضالبيتمنوايزستيفىيخرجعندماانهبحيث

الىكلامهوجهثم.اليهداخلاجوبرسكواريثاهدلا

المخط!.فيشىءعمليمكنلا"قائلاارنستالمستر

السائدةاليهوديةالزعامةلانيقبلجملهنستطيعفلا

جانبهفىتقفلناميركافي

ارنست.تساءل"؟لماذا!ممكنغير"

نظرهيم.وجهةناحيةمنصوابعلىهمروزفلت"

وستبىهيفلسطينانتحرفالصهيونيةفالحركة

يحلمونلا.الصدقاتعلىتمشىجماعةوقتالى

بمجردلفلسطينالطائلةالاموالجمعستط!يعونانهم

خر3مكانمنثمةليس"والمحسنينللمتبرعينالقوذ

لكن."اليهالذهابالمسكيناليهودىهلىايستطيع

النظربصرفللجميعسياسىعاقيملجأهناككاناذا

جمعيستطيمون،،واللونوالمعتقدالعرقعن

التبرعيريدونلاالذيناولئكيقولوعندئذ.الاموال

مكانمنليسبىبقولكمتقصدونماذا"ممتلىرينبالمال

فهم؟اليهالدهابيستطيمونفملسطينغيرخر2

."الحالم!ميعنىمنافضل

.023ص،،يثا،ءطأعع!5!+91اح،،كتابمن
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اطاةإ.مج!وديحرجلايالسياصةتلكاتبعقدوكان،بذلك

لأمرببيناطلافاتبازرياديتفرروانإلا؟ءنلاالذيبياءر

بأنهاالمتحدةالولاياتمنتأيداتالملكطلبلذلك،وأليرد

تأ-ءلةإ-ط!نإلىباللسهةتوكيدتة!طواتايةؤةتذلن

زةله3191مءا(لير15)رياا62فيو.(14192ساءلي!ازطله"

عامقه!لعاة(يأشرلمالذكما)الاميريالر؟يسجوابهال

اإلمكا-!وتديرهتةءن4لىممربأ،سهودابنإلى(1645

المربد!ن"-ا!الىالتوصلفيالما-تالرغبةإلىآوء:ير

ووعد.اوزاره-ااطرب!معأنقبلفلسط!ندشأنوأليرد

هـتاثل5الىالتوصلتملمولو-ئانهقاثلأ3الاءيرالر"يسى

التض"يريثانهمنترأرايالىالوصوليتمألايحب...أالا-ئاق

والمرب""موداصثشارةدوتالأساسي-!نفلسطموتففي

املهررزنلتكرر()يونيوحزيرانوفي.03()،،مةاصلشارة

هيروتزويعول.)131واليهو!المرببيناتفاقالىالوصولني

المر-لة:هذ.عندبدأفدط!نةضصةفيالأميريالتدضلان

4دتأدرحيثمنالأقلمم!،الآميريالتدضلنشأ

روزفلتالرئيسبصظعندء!ا،والصهاينةالمرب

6439عام)مايو(ايارنيسودابناللااا!ابتأكيداته

واال!في!اليمكلالفرصة3سيهطووأليهودالمرللاانقاثلأ

(92)،لللا+1،،.1532

.،ف)03(

1533..!!84.،(31)
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المدى.بميدةقراراتأيةافاذقبلنظرموجهاتعن

مسوريئالتمدبهذا!يالأميرالرثيستحتلفلةد

-!طومةبا!ممفدطينلةضيةالنهائيةا!ويةفياساهةا

.)32(المتحدةالولايات

بدأتقدالاءيركيةاطار-ةزظارةالاثهاءكازتتاكوفي

أل!كولونيلاطراحمثصأن4ثطانه"الكلةاطكو!معمحاد!ثا

يايتخذلنبأنهمشتركتصربحاصدارالىالداعيهو-كانز

يتخذوعندئذ،اطربن!ايةبمدإلافدطفيبشأن!ا؟يقرار

احالافترريحبذ.والمرباليمودعالتامالةصثاوربمدط4ةارالةر

تصربحثمأتومن.اطربنهابةقبلالماهـة!نبينتفاكلاابض(

تدروزفلتالرهبسكانالتيالب،سةاالأكليماتان-كذا

الرئيس2مال)،،(.وكانتالعربيللمماهلر-ا)ت،في!اء؟اتصمرا

ءلاةتذاتوأد*!لأ!رببيناتفاقالىاتوسلفيالاميركي

وايزمنبحث!د.لمزوصفربرضورذلكتبللهوايزمنجمابرلة

مم!صازتقهوكانتفيا!جونانشأءاسهاسةروزفاتى

صو!ابنيتولى،"الخطء-تهفب!وجب.)34(تشرثلرض

(23)ثريم"ثلايي"ء،!.3،2.

(33)!رلللافى1،،3351

)،فى(

بشاناتفالىعلىالحصولالىوايزمنسمىبهذا

ماافكألارةمنفاقصد...برسالل!"فلسطين

عحنالنثل!يكشفوهدا."المعارضةمنيمكن

-

13"
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وصازودية-3دولةيخافلسطتهانبينما،المرببينماالزعا

التىبالدبلوماسية"القائلةسياستهمتبعوهووايزمن

راجع.سلفراحتقرهتكتيكوهو(،الخلفيالبابمن

من06وص،،اء!،+ول!3534!+"كتابمن،72ص

المنظمةلجمعيةوالاربمينالسابعالسنويالتقرير

الصهيونية.

وبيتالبريطانىالمستمثارفلىجونسنتكانولقد
الضرورىمنانلهخيلوأذ.المربيةملكاسار

المجهوذفيوتعاونهمواليهودالمربنيةحسنتأمين

اجلمن،المرببأناقتنعانهكما،الحربي

الىيهدفوا..."بأنصنعايحسنون،مصلحتهم

لاحقحسابعلىوذلكعليهالحصوليمكنبدل

نشرالىيرمىمخططافلبىاصابفقد،نكرانهيمكن

اجزاءمنجزءكلفيفلسطينلقضيةالتسويةمنافع

نافبىاعتقدسمودابنمنوبتأييد.العربىالعالم

الوقتفيويمزز.العربعندمقبولايكونهداالمخط!

الحلواحتوى،مستشارهومركزالمملكمركزففسه

لليهود،بأصهافلسطينتترك)1(هىاجزاءاربمةعلى

يتركونيناللىالعبربجميعتوطينالىيصار)2(

يناللى،اليهودنفقةعلىاخرىاماكنك!ديارهم

لهذااسترلينيجنيهمليونعثرينمبلغيضحون
باستقلالولحترف)3(،الملكتصرفتحتالغرض

محميةباستثناءسيآ1فيالاخرىالعربيةالاقطارجميع

المتحدةوالولاياتبريطانيامن-للوتقترح)4(،عدن

بالتكافللهوتضمنانهاسمودابنعلىالترتيباتهلىه

فلبىانويقال.بهاالمربقبولحالفيوالتضامن

ميدانالىتصميمهافيانفردالتىالمغامرةبهذهدفع

الموافقة"علىاستحصلانبعدالديبوماسية

اكوونمدير،ثرتوكوموثيوايزمنمن"المخلصة

الاوللرينشهرفياليهوديةللوكالةالخارجية

فياقيمتوليمةاثناءوذلك،!3!اعام(اكتوبر)
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الذي1(لام!ركمةاطإر-4-لماعدا(ةابلإعلاافإءمنيزمنوا
--حص

اساعدةالاداءمم!تحدةتكوتاميركابانالاعتقادءنجمر"

قبنىويرانليمدة.كأاقيدوميئل!ووءفآاةآمةفيالااليه

فلش:ويقول.لندن

لديهماماكلستعملاانعلىالرجلانوافقلقد"

بغيةوالامركيةالبريطانيةالحكومتينلدىلمودمن

ناالرجلانوخولني،وتنفيذهالاتفاقبهذاقبولهما

الحصولواحاولالاتفاقاحكامعلىسمودابناطلع

منالمناسبالوقتفيخطوةايةاتخاذقبلصوافقةعلى

".ا،مريحنيهمااللتينالحكومتينقبل

-سرشلمعالمخط!عنتحدثوايزمنانويقال

كانون17يوموذلك،للبحريةوزيرانئذ7كانالذى

الرئشىمعوتحدث،!391عام(ديسمبر)الاول

ناحينفي،0.91عام(فبراير)شبا!فيروزفلت

كانونفىسمودابنالىالمخط!نقلنفسهفلبي

المحادثاتتلكتسفرولم،.،!اعام(يناير)الثاني

ايارفيفلببىالىكتبوايزمنانالا،ثىءعن

الحصولكبثقته،لهاصؤكدا0491عام(مايو)

فقد"تقدمهانباءعنويسألهبالمخط!القبولعلى

لكن،المخط!امكاناتمنواثقايزاللافلبيكان

الىنظراالزمنمنفترةعليهلتنقضيالامرترك

اهتمامهعنتثرشليعبرفلم.الملحةالحربمتطلبا"ت

عام(نوفمبر)الثانىتشرينقبلالمروعفيالبالغ

عام(مارس)ذار1منعثرالحادىوفي،1،91

معروزفلتالاقتراحيبحثانوايزقنمنط!لب3؟!ا

جونسنت!.المتحدةللولاياتالمقبلةزيارتهإثناء

2"ا3-11"صولكهأ؟34ولأ؟ولحا،)!ممأبير511بيلاليود،فاكأ

سأ(5!04ول:ول5هحع،ول،11،لأ،4..ز2594)

(3ثا)أءللا2!تول+،!.435.
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في4لأز،ا"لمث4بواسطاؤة،قعلىإ)"هلال!اراء-"اهذهالةءرة

الرنيسالى1643ء-ام(ءايو)ايار!1فيءؤرخ!تاب

ذكر:إكتوزةر

تتماتضقدونانمأظن؟،(مناربنو)بتةد

الهثور،أم!نإن،عبالقضيةهذهحلرأن،ارضأ

الوتتنيور-إؤه،ولأههـبألي!ودبينبالا!ةاقعا."

ابنبالملكالا%!اعله11-بهل3يدةنالاطنيإقالحاضر

اكاا)6"اقللاأصاصوفعلهاولةسحود

أعادالذي"روزةلتالرئيسانبدةهـ،ش.نواوذكر

...تثرشلالمسترقالهالذييرالاتالبهانجوهرمسهمهمم!

الصبمنيألزءبموذكر.)37(،ابيالايتلهردانةلاناليطاب

الذكليما)صهودابئءنت-إصبنوعتحدثروزفلتاناثضأ

هذاءاكسهالكوردللانويبدو1،وصعبأمفصبأاعتبره

حفر
افيالدادثتمهليهسهحر"روزناتانذكرإذالاضيرالتصرتح

نابدولا،38()،ث-ثممبأأليةللتمرفوتشوقوةةالةو-5

4إتقدمالذيالاكراحبانالاقلعكلامكتقدقدروزفلتي!عون

تموزفيهالالىتملإتهاصدرلأنهالدراعةبخحقشمنوا

!مو!ابئالىهو-*كنزال!كولرقليابوفد4391عام(يوليو)

)36(.3!!أ،!03،ء!ح35،ء84108381لاةول،4391،91

!(.)لأول

37()،ملاأ،!+8ء!اتا.!.435

)38(اول+.ااول.1512
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7ترءوظفأيأووايزمنيرىبأنية:لالمالمثانمنالتأ؟د

الماكيدعوانا،ضأوسحفز5منوطلبا.،ودر،االوكالةمن

قاإلااك-دةالولاياتلزيارة-"امهمرزاةرا!منفردأيأو

7بفيبةفبهو-ءيزوأخبراطلأف(كرةلةبايخة-ل!ا،لملا

د-ءطيعا!تكملالأذ"وايزمنيرىانلية-لانإنهبراء-طس)

كانولو-!1،اليهودايديالىيسد!اانرلافا-طكنباسم

كا()9،ك!ذااوتراحفيينظوبانواحدة"لاحظقابلأ

اداد،تان.ع-بالعربللاتصالاتالصهيوفيالفهلرد

احها!رة،ن،مثمرة-ءفلم-حيزهواهاأ-را)ماالات!طلا?"

بشأنءادهإتكلرص!يأوبربطانهاإت-دةاالولاياتؤؤجلبأن

ود2والياهربامعالتاموبا)تثاور،اطربدرماالىفدط!ن

الوقتفي4ازغير.اط-!ومتينكاتاقهلمنا)ةظرءوفعكان

اافترحاتمذهءنلمومات511ض"اط-ارجالىتسربتنف"

يوركتولايةومنالمموترصعضونةسفيس!طءا!ةةوولدت

ن!-مبايئخر7ةينظ!ووسحنزو5غماةقد--لمريلفو؟اا

روزفلت"ر؟"سالىوكتب.4(0)ةا-طيخا،ز-يىمأبسا!وا"

اطارجيةارةزظت!فلمأذا)أممونةرسافير-مح!ةهـقآممدد

ما!اؤإ-ط!ن-ءلفيلأ--"مةكلةاوءت!اعنالامير--4

بان،ئسىياخيرأبريركقد)ئإسالرثدلازذوءخد.941)،روديم

93()ط،..1533.84

04()!كالاححء!33!+ه+38**،،"ط!أ!ولهول،،،"30!لماكهـلما!"3"9

.4391

،"،4(41)
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،72ب-17)كويبكءؤ*رفيتشرشلمعالدفاعفييتدخل

وطتأفلسطينة4اقا-صيةءن(4391ء-،م(افطوس)

الذيالضصينث!رلمالضحركاتهذهالىونظرآ.)42(،اليهو!

اعادةالز?كانقررذلكمنبدلآةاونثرثلروزفلتأعده

.)43(ثثرةلسطيخاكلوضعفيلأنظر

الضمه-%زءلىص-للمتروزةالرئيسانهالويةول

ءلىبناةود!ىءلابناقطوء،االوعوكلعلىاستملالذياقترح

الخار%يةزظارةوكيلةدموءةدءا.441(اطربيةنظ،رةاطاح

امير!افكاو،"ياناقترا--أبمدةجماستاز""يرس.رادوارد

هذارفضروزفاتالرز؟سالى1491ء.ام(فبراير)ث!باطفي

1)1(صدرلوبانا-اذاكوكان.ايضأا!دارهالاخير

(42)،،*!كي5+كل!!+ح!3اء+ةةهولءول،،،طهـلما!لما3؟4391.91.

(4كا)+لماا1،1،،3531.

(5،)

الاخذاساسعلىالقولهذاصحةفيكيركيث!ك

ابانالاوسصالتنرق))،"ألمامالاحتمال"لمبدأ

لدعوماهناكانيبدولالكنإ.311ص،"ألحرب

عنداثثهمنأكانوربما.هالكلامفيالشكالى

الكونفرسقراراتضدتصرفستصنانهوكيرك
بانهيفسروهذا،4،91عامابرمتالتىالاميركي

ولوأ-الخارجيةناظرمنللصهيونيةمحادموقف

لكانللصهيونيةمحادانهذلكجراءمنستمسناعتبر

لموقفهمناقضاالمقترحروزفلتبيانعلىاعتراضه

لالكن.فق!الحرببالاراحةشأنهمنالبيانلان

فىللمهيونيةمحادياالخارجيةناظريعتبرانيمكن

م!لىكراته.فيجاءماضوء
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يااكأاذقبلوأليهودالحربمعآمتشاوربا-هـاءوعدء

،اطرب!ابةقبلالةاقإ-راهورصب()ب،قرار

بمدفلسطينوضع-فيالنظربلأعأبمتعهدلىولأحتوى()ج

يمنيهمالذيئالفرقاءلجيعبالنسبةعادلثائيصللاقامةاطرب

ارئتفيباكآبريطدايخ!آمنتحذيرعلىوانطوى)د(الاءهـ؟

وني.بم-لى!و!هصحيوممه!مقهلمتخكففسه

الموئف،؟لاء5كهذابياتمنبدلاانهصتاتينيوسرأي

ال!راراتجراهمن"مربياله!!فيبنثاالركلعلىوللقضاء

ال!كونغرسءلىمههـوضةنذاك3كانتوالتيلاص!ونيةا)ؤردة

عدآيهشىاقالام!نفيانفيهثررلاومما.)145الاءلصركي

مشورةالىهتاأليهالمثارسبقهالذيوالببانالبيانهذا!دور

بةةحيرها-"!يرلمثلمشابممن!اوغيروبلومستمسنمنكل

الاميمونهةمما!يأكهذا-مر!حيهدوانتثواالذينوم

فيماتتكرران،اصدارمن"منعالاميركلالرفإسانومع

بيمانكلنفسهالوقتفيءارض،صهودلافيقطه،الأقيالرءود

او"!احفياستمرالواقعوفي،أليهودءؤيدأررظ2ننيمكل

لابنقطممالأتياتللتأكيدطهةاوا)صابليفأ!سوسياعة

ولايةهـنالكونفرسءضوالتمسءندماوهكذا.صعود

عاآ(ا؟خوبر)الاولؤلثمريئ13فيسواصوئيبنسافانيا

لالغاءلأيريطانيينمعيتدتلأنروزفلتالرئيسمن4391

)ثعه(3ه،،ولولت53"3،وله8ولةول..4+لم!!!ول04.!91
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الطلب.لهذايسهجيبانفملاالرئيسرفض،الابيضأل!ماب

وفمتوالذي(اكتوبر)الاولتشرفي02فيالمؤرخ؟تابهففي

موضع5!والامرانذكرالاميركييةالحار-يةنظارةصيغت

مشاكل،وجمة،صه-وباتنلكل،،ا؟دي،الضةممير

()46"سبيلذا5فيؤشأتةد،ممقدة

ردودمنيرصيةالاصاطار!4نظارةخوفاسفرواذا

د-تصريحاي-.إءمنالاوصطالشرقفيالمعاكسةالفعل

ونيةالص!علىالتوسلاتظاهرأكانالعطفالص"ينة!ؤودأيظهر

ا،وعدهوو4491عام(مارس)راذ7بهد!جرةالاسفرار

كانونا3منابر!تداهبانهل15ء!رحوقد.الهبرةلوقفا!دد

اطار%ه"وزظ!ارةموتام،4391ءام(ديس!هير)الاول

ففيفءلىيط،نيينالبرررك،كثيرة%*!،بذل9الإميري

هادفاكس:البريطانيلا-ةلمهيروةال.اطواجز

ا!راحكل(صادةء!طةأنه!ماف...ناوأالرئيسان

ماالىةدط!نالىا!ةأ%لبتمديدالة-إئللأيهود

كلالإ*ديالمثهبفيحنوأ،(مارس)رذا317برمد

"(714اثرى!ءة"وسيلةيةبأوصهوز"فيدة

انطوىمااحن!اهلاقياهفياضرىمحادهإتواسضهرت

الاميركيةلموما!ب"الديهبانةالامير؟اطارجه"يمافارقولعليه

7%ريئ،ي!ودي131)فادخاليتمانالىللهلديد!4صصلت

(46)0ه؟،زح!أ8+أء007،لأ5ح،س!015،(+!لأول).

(74)ثرولاأ)،51.1كا4.
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كانتيطانيةلأبراطكوءةانإذ.()48ةيهاغمباادعاءو5اتما

عام(نوفبر)الثافيفيتشرشرمتتادهـا-،هذهوفتتد

التأييدء!ذاانولبالةالفليميمكنانهعو.3،911914

الذي،باسيالفةطلألوانةهلردمجردكانألي!وديةال!-هـة

زال،لا1644عامانتتاباتاقنراب-راءمنوطأز،ازدادت

لس!لياصتهن!سةالامرهذايمتبراروزفلتانولالام!نا)4في

عناتزةروءكرءةدما9391ءامفياز"إذ.عن!االمحلنغير

الىالمرديةالهبرةاناعتبر،!-الانفرا!مملىبصورةرأيه

الامرانو؟اايضأ-دآآكثيرازدادتقدكازتةلسطين

ددتولأصا--(آتأثيرالوفحيتأثرانا-ت-لامنبداكذلك

!حص-ث!أليهودفيالم!اجرمن3-رفيالة(ةلاذيخا

الىشرلماوأسهكأاقد-والعربالمهاينةالتاكهداتتجديد

فياكأذتأقيافلسطينقرارات-هـاءمنالاهيريالر:*ستلق

الص!اينةغضبولا-قناب05()4491ءام(فبراير)ثباور

منكلألتزةرواسةةبل،لأرف!الةهـاراتوضعجراءمن

ن4صدءثناطا-طالاصريالص!يونياطوارىءاءلسرئبب

م!لاحيةلا%وو(سرما)ارذ97يوم-افريليل5بااويزاو

يسبقلميةالاءيراط!ومةبانالا!ير؟جماالرئهسباسم"ةول

)48(.40"أ

(94)ح!3ء!أ!38ثأ8ول،،،!ءا!ثءول"*،،كاههول؟ع1،3(ح5-ثح

ول5ول3حص!حممرأ،1،ح10.،5211.

(05)3ول39!)!!.4ك!09

،9،-الأميركياالصيمنية921

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


3%لى!39ث!ن!محلأتمزص4!!لإ!فكببلاا!ابخ!لىكأثافئأالف!تيليلإروكأوه!ظ

.."هـا

ثؤلذئفثع!3ليلآم".ع.فب"!!:!كمتهبو؟طصط+زا،لىفيظإللاثا؟فأ)ط"وأنن

ال!لمج!الاختضادكدأ"تيا!ذإبوتلملمثبس!قلج!قأ"ضأإلهير-ا!اعمحنض،ا

همتثداأفألىولظئرفىلأهيئثطا!رأزافضفئطبخبشانج!المبهئد:3لت!ك!ليبم-أوومبإ

رويهو-،ص!-!شةلزأا.صاذاممكأطا*ي!ط!ةخا"،--"،وكممبفالايم!ك!اكم!!

!،تة!-ؤ؟طلبضكاإأءلاشىش،9ضنا.إص!ذفتجمظفيثيلنهئوفييفآخد!ت

ف!-طلإةاا)تطرةءكل!مزكأو!فة؟!/اومائرص!فىساهتضفئطه!رؤإز

،أ،.اترط!1ت،01!!،!ه-.-!.*..خلا.*!د!الم.*ت!ا:(!حا-،!لم)!ما!ليى.

أج!فيإق!تأثرث:-كائمأ:اطفى4و!ةافئ!"9تأ!داث-أ"ؤيبدو-.

هـتظنماكاافيفر!لملا"طيئا-ال!يخوكلزإنجرثبإ9"!لآ،؟مثريهيئااثرلئئن!!

ط!بمالأثخسق/اءلرب!اقه؟ملإنص!طتدا3بمة--ب-الهتيدتبازخثالابا

كل!لمع!ب!!؟تتر+رلما!ئ!ء!وز،ا

ءظط!ك!احر؟يدالحذاق!كاانلااؤب!بم!!ؤلأتهالر

-كلآقدفىكانإ.اح!8،ردالقرؤءناذ"يم2؟ؤعؤفةا!!خل!-.!بمق(/ا

ثبمغأز،5-"؟ليزقيلمباصشأعنىخ.!!ا-أقيلأ،!اايا43".!ز!تكقيهـنجكمفى

"لم\زتجإحاوزنئئالاإ+إ!فيطظد،"ثيمضكطئيسأثر؟فينضطفئزنمالا

وصأ!زوإيزلفد..فشتجعن"إ."برمندتذئاك.4علإكضظي!ضى

ا-:-"!،ص-!.قي":!!،.ي!؟-ء!!،-؟:ة!لح-.سفي،،!.هـ.29ر

!5،!ء!."--!5*..!*؟:

(5،)10!،حه!أ+15ح01،007ح،ح015،(3!لأكأ).

محا!ح(-!!.23-612

(35)،ط!4،!ول4!س!3كه15!!?!3+8!ء2923،(!!نأول)،4:

أ!م!قة!الااثهعلح!ة!،كا!9،!هه-لم!!ة.أاقحكأ!!لاكا"،:لآ389. أ"+8-ول!لأ*،28حح!3أ!+لمهأأول!3!غ!أ،!لأ.:،2؟32

!3()لأول.!،لم،،/-ا!!-!،!ا،!ةاءآ)أ.ا

39-ة
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!إدولرألأ-يو!ئمش"وئمرر!امتمنلأ!ني!!فة!-اهمثدكلنرخ.أنودخي.!"اثةقنافي

آصزأبيلاةءت؟وخدخ!طبروف!!!مازثالمةطرجمهفيأغاأري!ل!ا(سقأر)كل4

وط!.!ضليسل!ها؟ض!د1؟؟ءأتيمق"(.*غالأأ؟ل!رررنمذ(اشيخبضأر

فهألضفي!!أ!ظظقيثيك*يخم!نا!أةفكتتذت3ئاظ3!ؤلافيزإدفئا/ق"اأهد

منمصنلأرهث!+للأزتلذآلب!ةأتئمين؟:فيبوتحع!ك!ةةظيقغلملأنه

منبتهـأ/يالى4ءكسذبد."بر!ندس!ج!ءيخههالظزنب!طاقيالاس،+لهجزا

!نجل!.فئةما)لمحهيقهدطتلأ(لملاا!!!جمهسا،قنبا)ثاضعأغو!لأالممابلارلال!ة

روبما!ه!4-ا)ممتنايه!!!آخيداخربى*طئرعطل.!%قيإ-إ..ت.ز!54*كجوإه

جملإذال!نجةططأؤ(!خامررالإ"!أكغ6ا.."؟الكإسخ-!ظىهما!!اضعؤكل

!.منا،ء-أوأ.-:ثرلم65)ؤئيل!رلاواالا!ثيخا1برثأن(رسكلا)ارذ7

ظو؟لىهون!فلاميل،كينج!ات!سم!لم!،بيالنهرالقئ*+و؟ل!"زبى

!-اأ"ذ10إ.إخ.ررتهينأزتركا!رقيبرجمهو؟ةإسو2زما!إذإر؟97إ:قيا)صمافيلي

الخأرججة.ازظ!ارةالضما؟ظحالض!ليئ!ليص.ءفىكوواء-ي!-ورلمج!لمتم

صألاررسلى!شظلمبة،يةررر*!ارك!شابضنصةتيا)صلع!هـأيمد"لى!لإنلإ؟كيةضا

،نجغ!-13فيريةألمحغوةذيرز1ىفيلإحظالدةةكأ.+(؟%يرلإااهني!مق

يرهبتثرا!هـرةمنك؟ير؟كالاءيراا)-ةير.كضبصزة-؟ا)هـبر-بم-وفى

بو3يه!لاثإ؟لآ؟بن+مغ!ثوئ!اهبرا؟لاأياهك!3".!،زا!ةلراد!ن!عقأدف

هـءزألم!افوةؤتبملمحأوله!أإثخأأركازآررنر!!او-؟ا!إلا-ظ،ثأهذهصحة

!55(

شهـلىالايجاحيرجم!؟ذ13ءب!معلىضصإ-لمج!حكلي/لاح!

.البيانهذاليصدرالرئيى

(65)11،0"حأ!+أهء007،!هح،زح،.،(!+لأول).
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أثار،القولمنأليهءزىبمااع!رفاذلأنه،الةضيةمناطياد

دولةمنردلآالي!وديالثوميالوطنبياذ،فيذكرانهالىايضأ

لها-بق!المت!دةالولاياتانفع،ذلكالىأففرودية

لهايسص"لقلم،الابضالكتابكلءواةقت!اءنءبرتأنقط

)157.،به،علاله!وقة(اتخذت"أقأخرىلما-يةمنايضأقط

،عامبو-4،الرز"ستحدث،النةط،هذهفيءالوتال

!اءمرآكاناذهـبوالهالصثاية،الىالاقياهينفيالاحيانبض

بقئيسالرانوصاةريزوانااطا!واعتةد.ا)مربة!نقهلمن

تةهـحدلميةالا!يراطار-.،نظارةاكلالاكاآدء،وتطعأن

،)158ءأودأيةذة-،1كل

هالبراحايرظولم-1،،91عاموانتخاباتفلسطين

يحجمبانا،!4عام(يوليو)تموز26يومالاءيمر!الزلم!سمم!

الانتفابةاررلةهئاء1تصرءاتبأيةالادلاءءنبايئاطفىزمماء

لأقوىبينالدوريئبالتوازنالا%لالاوربا)5اممارةثأ!امن)

03فياطارجيةناظرمنالهحذيرو-بمرر)95(.،فدط!نفي

)57(اول+أ.1،.3691

(85)،؟،4.+5رزء3ع3،!حح340"+!5"ل!ه"5ط3،ول500ءء17،!"

حاكلح!4كه!*!اهول+ءكاه!455ث!س!ولول،،ول!هءك!3لا،!33

52..!

؟-يروزنلهيهط!روزدلتتمهدانلبسيلعوللكن

)5"(

الجمهوريةرئشىتصريحانروزفلتيعتقد-كيمت
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عندماوذاك،جدوى3دون،491ءام(اء-طوكما)3ب

انتة-ادأ-هـشدبسكلافدطيندثأنقراركلانإلىاشار

وثرر!كانالذيبيا)هرا)وتمرل"مناكصدةلدلايإتقويأ

للبرا!جإءا؟سةاالحربيةالةملردةمنو،لركم.يؤلفات

والديموقراطيالجهورياطزبانتبناهاوأليبفاسطينالمتملقة

اويهديويالهليةادياسةففطصلفقد،ا)صفاوا-طفي

ذادوبهد(4491عام(اكتوبر)الاولتشرفيا2في)

ا)-ةةر-حوما.فلسطينقصيةءنيت!كملاقروزفلت

التييوركذيوولايةمن-4الانتخابالاموات"والانتضاباتفي

زمما.اتفافترض،التنافسينااطزبينظم51موضعكانت

،اليهودا!وات"انليثبوابهودمكلبذلواالصهاينة

أة-اف!ااظ!روتد.تابالاتفيالحاصمالحضصرصثش!ل

:اطصا-،المناطقفيألي!و!اصواتاهيةبمدفياروزنب!ت

366لمزمبينما،ادتابيأصوتأ47لنيويوكيحقف!

وسوا:،وريةاء2رئيىلاتتابف!طانتخابيأصوتأ

كوند)وقدذاوالحزبهذاإلىنيويوركصوتمال

تصنعبدأت"كتباذمهملتطورانطلاقنقطةكان

الابيض،البيتفيا،نبعدفلسطينبشأنالسياسة

نظاراتمنالمقدمالصريحالرايضدكانتوغالبا

مجلةراجع."والخارجيةوالبحريةالحربية

الاولالمددالثانيالمجلدكهـول144ءا،9،ول81!،وله،،

.هص،(8؟16عام(يناير)الثاني)كانون
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3؟يم*!كليربو*جملبمب؟لطمقإئ!لمأا!مبرإل!!ء؟-؟ذبل!خإلى-

وتسهولهفابربلإة25!!درف!د!ييرد.ث!فاغ(مدونمأذ--!!!

جبرصيموقيلمجةباتبرإنه-+لث*اقيلإضماعددقيجمةصبموييص!يأ2بر!:

يضوةف!ثدرةإجم!وررئاسه!ئ!دةب؟غلىإلسض%قيأن!ف-؟آ6ءا

تجليخةبار!لى!فيبيررفييةصنؤيرلافيخقبيبمآفىآال!فأنأ!علأفيا-نئ؟

لالإ؟الابمئف!بائبافتئوإلاخهـي؟؟إبحىبييمإليرير،لط.!قى"أكأ3

3،?-ب-حمر

ث!ماصبر%يه!ض!اانأ3لالمخلم!وثغيبمال!لعقابروالة!بمرخث!لاابئألميتث!ثما-برةب)ة

-،عت.بءولعيه!.هحمص،---ثر!ىول-ر.؟"/

.--ء"-اهـأالقرنبا-ازلاثةمدةوخلال؟-

ريييرجم!ر-3يهيالا!هءحتء--!:لإجم؟إ-+-؟1دء.-ء-"ك!،

!!اصبيلكس!بإي!-؟./دوو!رنإلفرزرابألهـئاب"نجقولىواحدهـ!ا-

في%للينو!للىنرئبمبرفيلتثفؤ-إلا-!نهب؟م!يىلىز-فيدبرفيولادة؟أ.--الم!شلم

.-آ-س+.وسا..--ء-.ط!يمء-

تمثموبجمسب!مالالقكل-لم!ةدعا-،.لتغلمث،نها؟ما!ربر!ا-،-

3ص!ث!.لى4-س!ى(*2ر،ء.عدرر،9-4أ-
-+-،--ءهم.-

إلمإئهلىشحمهق!،فيكا؟لمح!بمإا":،أالي!ك!هالكأفى*!طحمهـني-و-نجمبىاص?.لم

المثخوكالىلأياتهذهفىمغممينالمز!الس!نءن

وبنسطفانياإممشمخنو؟عاكو6افىا!ق!لأتج!فل!+ه!فييأقرة6.في-2-

ثض؟بخأف!و،تلاآةال!بماضئئآسبمألمنيذلمثمفأ!1:،!ة

،دلتمور3محمع!ططكالأ-"قىظم!%انم!داةدالا)3أملأظتئا"روا و.ص!رحرمبث!يمزؤ،

)06(هلثض!ثف!لم+!ث!ل!ديا!30ثههلهصحهم،؟ا3لاكض!*ك!

!مللاحنيون!جمه!!سبمكل!دمق!ألمههلىالدالم!ه!،

كه!!!لذ!أن!!،لى!!م!به!أ!اتننطلعلنهغ!حم

هبكايم!،،كم!!صا!+ع!ي!ء+ح!5نجلأ!احموظ!)

ا:؟!؟لا!4(ا!غولالمتم!آلم!3ةلماع!!رح!!36!ر!!لم
وللاه*للأسيما&*(ح؟كمأ!هثر3ز.ل!ر!ه5

64بمالم
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قدجم!ي4حتبهبئيأبم!إلا!لإ؟،إرةبئن!نياد؟ب!فجكلأيج!خمفياإرجمفإ

طهمح!لج!؟!!"9يةا؟!ولىا!ن،ااا؟تمأ-!لبدكاقله!ملىوهةبهأإلآ!ايبمابهبد!

يميألاالط،،لم؟فيا*.،!آعاالاذتظبيةالديموقراطيينتاوفإلى

مخ!وذى!لل!!!ؤءبرصمانهأوضهعتاايكةصنافى!بر!دا!!بمبرمة
ا.عث.ألأتء.ئرلملماا!احح6.د-.؟

بىطن!لي!لهد!ر-،3صاكي!كننا،بهق*لوييم-"!مللىاللف!ين!حق

اتفبهناخبينئمصنيل!ت!ا!االبي!لغ!لأادكأل!!يمإالبهالين-بئثننألبا-ثلاتلبم؟

لرئيس/،!همح!غدهأاة!ا،ايخ!ؤغ.جمقياكأطت،روي!حداليقوول

أليهاصبرطأي!بيخفلامحعإلإكث!مولأ!شبمب!م!نيللاجريه!

.4وتثمثت!إلم!إ،2مدل!ا*؟!د33ءزإفكئت!أ%يألبصة!ين!!قلى!
-!-7حماح!هـا

طيا!!نالدك!تراالر!ع!!دلملثمهد،،كابهطعكيل9نلجص*4

ء3العدغ4يةلإمة*د،ل!هرلأت!أفيهوجاء(يوليو)ةوزفياعلنالذي

،---ش\4ر-س-حاط،:!ذلمفي!كق!برالآاإلوئيو!*ميرجميمهـثيه!ك

4"لملااط!كنبمص!!سماثالأعتالجهبرقيطاضثبألا%-سجر-ث؟.--ريو--

فى!ا.خي!ك!قئ!تفانجىآلمحلفما"*الم!ضوكد-"". ..!!طة-+!-يرلسنمئنلإمه-*.ا

،د-!ا-

هدجالى*جألييمطفيا3دطب!صغميإ!%ل!ونجضنن!ف!إإ(اب!أك11!اغ

هـلمحوريخبىإطص".أ!لإية7!رر9ث!لةلإحملإطص!طإلص،--،ب-ا

واذا،هلأبهالح!"علإلدأإاطصفيحدآ!الا!مهـل!خال!الا!اينمارافى+--ح!آ

،،!جمه!رحه!ر)؟61(ط!ح!-علم!أيكهذ،ا-نم!بىخمهأصباحعاس!رخافيلميط31

ظيب-*ة!دءألهحاظففيعاة:اطكارثهصذ،،ك15

حظاليل!!عدتثم!ظي!*ة!ي!ا-ب!ل.!

اع!*شطاض!داتحدلمت!اهنجلاظملننعحلأ13لبما!رصط

صثطهت0-.لنتل!!هكطع!تكق!تلهكلاط
الاولإن!نلالسرهـينثاغبر!حابممل!ع!ثه!ا...ويى. يى6صحىلهمع!.ميح!ق
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الذكلهكالتحفتأثيرمدىإلىالففليرجعالواةعوفي

بينفيباتهورفىططصدىأخيرارصااذصاةررلدكتواستهملا

)62(.الجرريةلرثيس

رسالةانغير.واغنراوراق!أ،!اعام(اكتوبر)

عضؤمنبرسالةشكولاتأثرتالجمهوريةرئيس

ممتناا!لون":فيهاجاءالتىواغنرالشيوخمجلس

الثاليةالكلماتادخالعلىوافقتاذاحدلاقصى

الوقتمنمضىكماعلمانى،المؤتمربيانكمنكجزء

فانى.005جاهدوكماليهوديالشمبعلى

."عظيمبمكانالاهميةمنالجملةهذهادخالاعتبر

بتاريخ،0035،روزفلتالىواغنرمنرسالةمن

فىنكلينامكتبة)91((عام!اكتوبر)الاولتشرين13

.(فلتروزدي!لانو

6()!لأ

روزفلتقطمهالذيالتمهدانالىهالبيدلنسثير

وضعالحينذلكفيالصهيونيةلملقنظمةنفسهغلى

احرجفقد.حرجمأزلىفيالامركيةاليهوديةاللجنة

تصورلانتائقةدائماكانتالتىاللجنةقادةموقف

،"الاوفياءالطيبينالاميركيينالمواطنين"دورفي

افىالاحداثفيالفجائىالتفيربسببالاحراجوكان

السياسةضدبداكماواحدصففىانفسهموجدوا

بحدولذلك.فلسطينازاءالرسميةالامرركية

الثانىتثرين6بتاريخوالدمناوصىالانتخابات

وتتزعمسياستهااللجنةتغيربأن4،91عام(نوفمبر)

اطارضمنالصهاينةوغررالصهاينةمنموحدةجبهة

بأنهاعتقدفقد.اخرىمرةحيةبمثتيهوديةوكالة

الانسحابكمنظمةاللجةاستطاعت،ذلكتماذا

فشحررللصهاينةبالنسبةالمتناقضموقفهامنلرت

بتبيه..لنفسهاسمحتالذيالسيءالموقفمنبذلك

-
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مابةدرواضحةأكانتالرصالةهذهانمانويلويالول

نظرأمهمةركانت،الحربزمنفيالص!اينةدطلبهاناصكان

يبعثكانالتيالاضرى"لتحيات!جةءنالأساسياضتلافهاءالى

تعبرمجردتلاكنفماا)!ثاينةإلىةبلمناء!وريةرئيسب"

ووسائلسبلمملىبالمثوروءدأكانتبل،تحبلي!ذاوءطفعن

.)63(،السياسالجهوريةرئيسطزبباسيمنهاجلتحعي!ق

،الانتخاباتانتتحالمااز4إلا-الانتخاباتبعدالسياسة

يقتصرفم،تالمستةفاتبماضرىمرةروزةلتعاد

مثروحفد!ةالاميرياطار!-ةنظارةأثارةمملىالامر

فحسب،(دبمبر)الاولكانوقفيفاسطيخاءقرراتاقرار

صتابفيالمقررات-لمدفدت!لمنةسهالجهوريةرئيسانبرل

واءير:الى4دبعث

يقوماضافيمملايفيدةالو!الصوبةوهاك...

الوتتفيفلسصفياصصأنا!كونةرصمجلسيمنأيبه

،ولديمليوننصففوا،نالبلاد+لملاةفي.ا!اضر

الىهناد،الذهابيريدونمنم2خرمليونأانويحتمل

ومنهموالاثرارالطيهونمنهم-الةئاتجميممنوم

اللجنبماممثليامامتتاحالوكالةفياعضاءوبوصفهم

ناومع.قوميةيخرنظروجهاتعلىالالحاحفرصة

ذللثبمداللجنهاقتربتفقديتحققلمالمشروعهذا

01تقريبامماثلبعملوقامتالحهاينةمنفأكثراكثر

.(!0161صهالبرينراجع)
)ث!(1.أءلهامع!.!.312
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،ة؟-،ئا5إلا؟كااندنه5اا-"!اتجاالامر،لأل!!حسكلط!-"

لىكلإص!كللقيلمل!ثووي!!لملافئء1!يةقتنالكة!9"،دغ2

!تى2.ؤءلخما%؟مأ!و"لا*!نمبوو8ي!لىلر،لىغمفى!أز،؟بث

فىرراروسكة!مؤافطر*لمرفيدط-تم!لبهاألرمهم!أصترلأمز-،علبنفيع؟"ء،

،ا؟.!إء،ط.د!اإ؟كلابم!رد.صيهظ؟!غ!لأ-سلأقفةظننء-اعإ-!اط1

فبي!نجرأقتن.-ساك!الاء!عالجفئكاوي!ررورت!قى!إ!-اء1(+ما

قتلوا0لمطي،يللأامبنيكأإل!تجولرأؤ،عأأوو!راقنالودي3ل!إ!الات!

صتلأطممافىصغ-1ظكل"إلأالمج!كاؤتآ-وغ!ةكقسكفر!فييا؟*هةة

طغحمك!نمبخد!لمالإخير،!مأ*ل!احمئ؟فا،ام!جم!"ول!*ر،

،بئاأ،!!،،!.ك.تأ"*لم!!طلامق!!شببث!"لهر،لأمح!لمحئهـا.سب1

ز،عأ!!!تفي:/-ط،!الح-3."-تلأ.لى،ا،ة!أ!!تر!با!
إست!نق!الدبهت!لإرءتدماالجديدةالستمنكهيرقسميمضصو!

ء،!-.طلىت)،1!ما*3/:

قدكانروزللتمب!ا،ن.ريةارررئد3.بمإصثاتهوالز
...،اول-لما*/فالح1،8،

الدكمورالهت،هذ.لثنلمالهئ!الألامحهثفوةأبىقيماله)ألى!رظنف!مب

بشأن3!اتالإافيفي4بخبما*كة،"،ياممإ.صمه؟،دل!-ل!ات"كا

!جملال!.ركلمرأموهمطمن7الزمك!تيلف!وبذ !ل-،لأعطلئىع.!أ"+ن،
ضرىلاروولاانن!ا"فئلدألاثم!صلأماسدد.101دد،.

-ب-،غىنةط!ا.يي1ناا!لىءللا:هه51

لر(شا)ن!هادمالأفاقا!البم2كتوئؤو-الال!إبمصلئخن!نببناص!ثةايلىابا6
كانروابزآلذي!م!ءروبهل

آلقضيةجميظفلافؤا!غ"ويئتياثعؤكلرحمللا9،!لعم!جم!ملأا

دثكأو-!أ!مال!لام!لاهـتضمده،عالح!زئمف!!قيصلل.ر!د!طينية

احمنه،!يظا11!مقحن!لحقأالبيئآاظنحلاروللالمحأ

!64!!فىل!ع!ه!ا!ول!ث!نة!!كلى!وث!
!م،!ث!ني!بالهللا.م31")ء

.2أع*."13لأول!6()ةنا
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الي*دايديي-!اظببطن؟افبمتراذاإز؟م!مجبلاوت-؟"ير+ثق

الا!ادا!؟كاناقبهاررراهل،ر؟المجابرالههـبييماأرالإهطالاا!طو

.ت،.-،رو.ير.،فيد،،لا.،لم،.!+،!-.ط.؟،-!،،،4س!ا-،/سلاطل!

جمحارليوتجد.)165؟وهـ،لةلةدبىاقإيبمانيضيسيها4إتيإي!يوفي

2..التقاقيهئن!عصفي!بىمىالآروقييبما،بالإ-يرئطيس،ثئالإه-ايئؤإلز

ء!بةز،دةإ؟؟!ةادلإدء.إلافتضهلاتايبئزيابرةايم!يئة!ال!فةد

تا-أءخةبى-،ذالم!الى.!-(ض!فا*ردناخ!راريلادارذ!بائامة

8ءلللىةصفي/فيسحاإخكق-كالتظ.الييهؤ*من-"ك!ط!-كألمار"-!يوئط

دبةلىحم!ثتصاقار%كللمبمئمد!سط؟تلأزةئأح!فيي!!-لناررذةو،يب،قةرر

ثابؤق!ن!إ9صاخئر!!فاهس،كلماليط!كداؤةشااكباضنرة0

المها!!هظ*تيركامب!كا-هـ،ا*6جميى(من-د5اافييىؤببنجلمصيبا-اله!ودة

بء!!لي!لمأيز3السؤثيازشةءالمأطاثرخةااصظلى3فضأننمظم

-ديثأوزيخ!!بىلج!يئصيىقيكأشبؤبي،!هلإفماا*!!اص!لغا!دلمح!أ

بينيشفيهل!2-إصالدكتوفى-بيثيثر+هـا!قاسثي!ىجعني!وظهـمح

تبسنطيع"ن2ريها!لببهع؟س*يثكلق3يباا!لننبثااجمد!الضينو!--غيمل

-!---س---------*----

2*"!-(،إ(ط)6!ركلالافىة"ف!اإفلاهـنجزجإالمئ!دة،يلؤلآإت

!---،-ج-!وو،!!؟ت-!!،!خ-،ث!ت!لىح!-لم،؟ثصئتتحل!

65()ا!ك!*ول!!!لأحم!ور!ثأ:،!دح!يودك!!،ه!أ!ح:.ء!عسه

مزس!ررح!(سح*،اطء-أ/بالصر"ل!ث3!/!؟-صم-و--.--عع/آ--،-ة

:"ث!.إت-ء6()ة

قصيرجمؤثتلقطةالصحؤلمحى"أ"لبلإش!المحلئىط!نجقدح!تالى..تثش--

سياور-!.م!-انتةاايلق!هيني!نثكلا!ميا!عاانهيلالممظ!"كأء

..لمل!ضالتجمت!لا!لب!*+قئد!ئؤ؟ف!تتظا!س-تف!

لمشع!عهمغمآلأ!صالالنشص!لاثهم!ملأللغل!به2--!ر!
تور-(فنكم!هاي!!مفضل!حميهم!لملط!نىلخلهنىفىت

عط،دكهأصهص-حلذحأنحا!ه!!صممبهجح!هـ--:إن!

ط!!ش!اسا-لمت؟!ىتت،!المصألآ!خبثخمب"

132لم
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المديرالامير!سلاند.مجايمسالىو؟-ا؟ادادؤ،هـذهان

لأرئيىانالىيرانرالاوسطقهش11في،الاةف،دللعهليات

بموجبهر-يرعرططفيينظرالوةتذاكني؟اتالاميركي

الىجنبأالعربيةللاقطارالافتصاديةوأ!تنمية!وديةدولةانشاء

)يت،ير(الثانيكانون11ختارسلاندالىكتابر4وفي.جنب

والقوصةالماركسية"عنوانهكتاباالحاضرروسيا

القوميةفكرةبمنففيههاجم((الاش!ار4ومسا

سنةومنذ.السياسيةالصهيونيةوالدولةاليهودية

االم:الفارقبهذاومننفسهالكتابطبعاعيدتقريبا

الصهيونية.يدينالذيالفصلمنهاسف!فقد

الاضطراباتاتارةفيروسيارغبةعملىالا-خروالبرهان"

مواردهاجلمنتحسدهكانتالذيالحربىالمالمفي

اعطاهالذيالمالىالتأييدفييظهر...النفطية

،الذيالوقتفيالصهاينةضدللمربالكومينتيرن

الهجمةتساعدالبريطانيةالسياسةفيهكانت

روسياتكنولم...وزؤلدهافلسطينالىاليهودية

لهااتاحذلكلكن،آلعرببقضيةأنذاكفعلامهتمة

انهوكان...البريطانيةالادارةتحرجلانالفرصة

..28(!اعامالبريطانيينعلىالصهاينةانقلبعندما

إيسابقةض!يووليييم!مما.سساسماسةلت-

الثرق-فىسياسيةدولةاقامةتأييدهااليىللصهف

--.-ص--..---3--------ء---.الاؤسم!

وضوحااكثرشكلاالسياسةفيالتفرهذااتخذوقد"

عندما43!اعام(اوكتوبر)الاولتنترينشهربحد

الابقالسوفياتيالسفيرمالسكىايفانفلسطينزار

زعماعسهذاالديبلوماسيرافقوقد.لندنفي

ة.الجماعيةوصصتوطناتهممستعمراتهمالىالصهاينة

لالض!هممح!اموسكوالىوعاد،مصانحهموزار

*"!غيةالصهيؤالاعماللنالقر
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وطلب(يا)طط)إةءلاالاجتماعالىروزكللتأشار4591عام

،م!نيةرأدك13فبمطينيأ-ئص-بهيومحرولقبلمذ؟رةمنه

-ئار،)67(،دقدفاسطينبةف-ةت!اقف!سهودبافيم!نيةالاتصال

اقتصاديلأ4-ئهاناعتبر4الج!ورررثيسبأنلمزوحمنرءادءى

)68(.الاوسطالثصعرقفيالسلاملاقامةحءةةهيي!وديةوءربية

:ذاكبمديالطاالىطررة،فيروزفلتكان!،يما

الملكلزيارةتطط،ءنتثصر!شلاذنفياءش...

فاسصطيت.مسألةلب-ثوذالمثءودتهفيطهـيقصمودافي

وتمنى."-ودوالي"هرببينا&لاميرققانارادفةد

نافيكأيرأمتةطئلأيبدلماكنهاكولىيئلهتثرصل

.)!6(النراحافه-ا-روزفاتالرئيس

ة!دالاميركلالرذيسكانإن-.سعودوابنروزفلت

لأءاهلصلزسةطءعالاقضمعا!يةالمهوز،ب!-،بان-دد(اعتقد

7مالهكأطهـتدةة،ودر"-3دولةانشاءكليواؤقل!المربي

مم!انطوتاطظتهذ.ان،"ةولإلى-ا-ةولا،بسرعة

.ادرببى-اناك-لما--طاء-"فيسه-ودابئبانالاةيراض

الرئيساكأشف،يالطامؤ"رد"سهودبابئارو-لالا%ع!عوفي

(76)ل!أ511،ول300ءكاع1،(ح48)،+.!.ول.،،+أ3!339ه!لم!

لأء،؟عكا5،،،8291-5491(*ءكالا335ط:!ولء11،كاا5!له

ول!4!ء!ححيم،،059)،1،.564.1

(68)اس!!ثااس!،5!.92؟.

(96)ل!!ولء3+.!كمكاءول3،"3*عمنط!!!،!لكله،ا"(ولء*

53كل!3:+!3كلءع!ول4!35،ث!ح7491.33)،!.22.

1،1
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الاممتضالأيلأا!ء!ثو،لىلذ.الضاجمضثاكزلمفيطزإ،؟كمأئلا!ممزكط

ينه!لمزتلىف!-ئ!ئتد*"ش!بماوش،بنختخؤتمخ!لأةأكقرلاييماوطلازلأعتة

ممق!أأ!ممزفىش6ر-ثل!طكراركثؤ!قم!-!ط!نمغثضغوعذلةاله!رع

ه-.نرش?!غة،ءاحع!حآ؟

رطيم3ا!تملميمزط!،المد!ا!و،تلأؤ"!ل!.ألقر!انباببر!توءصغ

!!ذثتحاصىقيفينة.أثةخ!مالهل!3!باثط-أعربرتأصنلما+وءخلليهود

"اعق،تم3،مائدؤمالةصت،ذوأ)في:ه!يزم!آزإمئنأ-أقلكنه،نةالممو

إهرةا)ة"منور،ذ!ثبأغم!رئه!مةأ6وتمزاؤثهفي.!ء3كالم،"2اكمؤدلة

--إو،ل!!-،!لملمأص!ست

اله!بة-9*للالولإفغا؟لى!أطالإنجنه!حكل!4!ىعبد،قيةيد

فلىطكهء،صلىهثيدأ+ثآ،-!ا!!شابذذءتاوذفي.-اإ-نلمظة

!.-ات.ا.رز-زر!"*ةزوزقل!..3ئلىءلمفحممفثيهيرخ

ببةا)مرلأةع!!ة،ت!ا،ةلأد:-و"--5.--حبمبئهـفي.ت.

--طفطاية7-ثيمئان!عترجمههمناييرل!يرد.لنك!تؤذيرة(طتتماة--..ص.

8-".!.دضرءش-في،"-ءتزطو.--..فتورطسء،"":ة

.-حصيأأ-برهصهرءدأبنأنهبا-اتما.-ءفىوقال.هـ.-.مو

،+--5،!--ا---!ءح!ء-!،د

(!إ"؟!".ائإكة-ثألمفحو3لأةةما!!-د-لأفيلذ!ملاجبملحءن

-ز-ة،حة!روأنعلأ-طجقيرصيت؟لراا،تزخغ/-أذف!وأيخؤيةؤلم5-ء1

.،/*-غ.،-ا-!--ء..جشت-خين-.

)5؟(كمي!س!ول!33أط+؟ص!عرجهول!؟+؟""اكي!!د!9"!لىجمإإ!!ةك!ءبهلإ(

،-!لاكلاةغ+8:اأثلآ؟أ!!كةح!-!3،آ9كلة)!ح،8-7،987س!.كاك!ول!لأ

ول+اإ3،+*ول،،،ولكه!،،350(*ءممالاك!353:ث!ص!!3ءأ3

حذ---ة-043)،!!.253-3ث!،ولهعة31-.
ل!/3!بر،3)ع!433ا+لىبم!،كام،،!لمخهكاجرلاا!ول.4كاطصظا!،أل!إفىيه!كل!!اطلبم

(؟../ءاإ7+إ+،!.حمامخم!!غ!+كل!فةكاحءول"هؤأؤ46أ-لأت!!8نم،لمحه!؟.ول633+

2حأ8،ولءكا،،،!"!"كثافي!لأم!ل!*ءب!ص!م!ص!+353ول:

"ول!،*!ولكه،،!؟ولك!هول.13!49)اةت!ب!ربه:311!!ءأل!كو

003.،-:،فيم!9ثثلأ!!كئم-ي!؟يإلملح!!اط!ي!ك!-!!42-أثلأكهبم. !31ص!،،،3ك!طع*9:!؟هجملا3يهبم؟

(17)،،*!كاك!ول*ه*8+!كه،،،ولول!لها5491124،3.

س.أ.
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فحررروو!،خىيم!ابئاص!لمطى...

لأ،و!لشهلتعلأ!ذ!الم!اكظلوترأثل*ظيصر!رثبلى!إقي)91داص.

!ااإفايني!!لألبئة*؟كامإءأملبرد!إ"4لةبفمسا3ا؟-؟يخ

*وولمح!كلل!لأا!نعلى!لم!االج!جقصثايط+كزليلغف،5!(ر

فلبهلث!كل!ا!ي!!؟إض!عهح؟-لإ؟(ث!اليو!ظملايأقع،ول

رولونالدماووثمفف!ةالالناعيمةلوةاستهانيتفير

!اصيدالتأة!خمذ؟،رالمط!ة!؟أليمر!قىهفح!أ.ع،رز!1؟!ا

.(7!ا!م!!ططألطل!لأيخ!كرجمبهملألهضثط،!منيا!/

آعزاه!رولخ!صةلمن!ا*اله!وأنإؤط!لرتكثه!أل!لضك!نهـ!روط)--إ

لرئيىالجالال!!ديكىأا،بما1!الهجبماإنيا.لحق!!بلما!هثشيي

خوربادلفاةأجم!نأ؟افي،روفاورشاالصحدةلايخماهـخ!كلؤافدل!ترر

هذا2لإ*ررهـثحيإتبماع!كانلمحدثأالذينالرجالجميعبينمن"،ن

منهم!م!،لوعملأحخلذ،ك!احم!!بولفييمةبرارلا/ااموإيه-الذ!اه!ءا!مإ

)،73"،،ا*إلا!إق-!اد!بئإلئهيم!أمبمااد!إك!ا؟31+إتج!راإلمحبهبن!حفي

يمها!*ور،ست،"،3،:للاةبأباحهنن3؟اا!ج!إخملىطبأ،ا!،!مبخ!لمولولزبالىق

كلتع،!6149لم،أ،!لمفبم!اءكة!،في؟!إ؟!،يهحلمتجا،؟-ذ،3،/.1،1*،!إ

ه!ق!بى-3بافيا-غاعهانقائلأإقيروزفلتالرئ!س

ومثيرة؟تمةلنن-يخ!رلا؟ة39؟!انيما؟؟.!دإ!!رفي!،دنجاجمأ!دةا.،،.

آ2كا--تلآ-8!ظا.ولولل!،443.ل!!.3،،

*لرح،ب!ث!بع3ولطىلمح!!ةكل!3)ول!؟+.!س!ول2يم3نم،!؟ءئاللإ(نبم

!لأ!*!الأأ!!!ةظ!؟كإ/ا!!**"أك!ا)!رلا!ك!(برا353ط

،"ءول*3ول!هاممه3!ء!،ءح.ولا)!491.!ة.آ!ا،دإإج

لآء"3
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.)74(صدلاقصى

صلايإلىالتوصل؟كنلابانهروزفلتقالصالكلوفي

طريقوفي.صمودافيمعالتحاهلطريقمنالةلسطيذ"للش!كلة

إلىبظهرماكلروزفلتنو!!انحدةاالولاباتإلىعودنه

وقد.كاملةبةب،طريقةالة-ام"ضروريمن،نهالاصثنتاج

انه:قائلأملاحظتهستاتينصوساءطى

الحونفرسزعاهمعآمؤكأرلهفدأنيحب...

واضاف،فلسطينفي؟ملماسلياسأنافيالنظرونبد

-يرهـاالامورسارتاذاإنهجيدأمقت!نعانهفائلأ

مه!وتتم.واليرودالمرببينالدماءع!تراقالطبيه،

دونبمد!،!شفلما!طري!ةكأولأنينبفيقائلأ

.)5+كهذهب

لأصهابنة7مالان-.سعودبنا-روزةلتمحادآتبعد

لةضيتهممرصصلإلىإلطانييتوصلونقدلأممبارالثلاهةإن

الرهبسارداهىاالتيالملاصظةجراءمنعفة،بصدءةاصيهت

(مارص)آذاراولخدتار-الاميريرسالكو"امامروزفلت

:قالعندما

المشكلةعناكثرعلتالمرلىيةالهوركلصث!ابينمن

(74)ل!443،ول.40

(75)ل!4كالا،34ول.3لاء8"زولول3،،،ولهه!،س!ا"!ت5"ول!-ك!ول

3،،كعهءة(!ث!ء34ولأح،كميا*3.ة*ولهءأط3!4تهح"3!40

059-928.!!،(9491
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فبمبرد&!ودقيواككاة،المص!لينصثكلة،ب!ملها

اك!طعلتدتانق-سهدةصمودابئالىتحدثي

و!ح!أوستو-يئء!ما-جمب!!+اربعكنتلو

-----------------------)76(--.-رسالة

(مارص)ذار53فاريخررزفلتإلىصالأوافيفأبرق

الصحافةصورتهالذيباطهبةالشهورع!كسو-اولمعابلة)بأطا

قابحيثع!مةاينة3الصأملضيبةركانت.)177اليهودعند

كفاصأالأكثرسياصتهإلىوالموءةسفرالدكتوربمو!ةابئالمط

-راءمنمؤقتأالص!إينةقاقأد5وةد.بسرء،ارتةتوعدا.

والبيان(مارس)ذار162يوموايزآلا-اتإروزفلتاستثبمال

:قالعندماالرئي!باصمب"حمحالذي

الاولتشرينفيلأدايوف،منموقة!اوض!تلدد

بالسيموصأستمرالموقفذلكاغيرو!01(ا؟توبر)

)178.ممكنوقتاقربفيلتحقيقه

الرني!ىات!لا-!كلعديدةاحتباجاتا!التوقد

صمودابئمنكتابكلآوره.الهربيأالحامنبسرءةروزفلت

الىالتوصلتملنبانهلللكالاميركيةالحارجيةنظارةاكدت

بانلملكوأ!دت،والي!و!المرباسأث!ارة!ونقراراممط

)76(*،،ك!!س!ط،5!*ا+،،،كه3!ولث!ح)4591.2

)77(اكثاء53"ول،،اءكأء500ث!ح!!اللا.334591،5ء!أ!ث!ه

!!9ء33+8عا2923(+!لأول).

)78(!!*،،ك!كل!،5س!ول)+،،،33!الهـ9أث!ح.4591.17

،\.ت-الأمبركبةالصجونبا451
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*،1917العربيللشبصماديأي!ونقدهعلبايلنثقومروزفلت

المؤرخاويقول.ا؟خريئالمربالزعاءالىمماثلةردودوأرصلت

ثلي:ماالاميركيالرئيسموقففيالصهيوني

الرثيسانبا)4ولالتذرعيمكنانهفيهثكلامما

الثبمماديأ،يلإ*ديالوطنيعتبرلمالاميركي

عثمراتمنذلل!ثاينةمألوتادعاهوهو-،الحربي

الاقصال!ولد.الذيالعامالانطباعانغير.السنين

تث!ريئنيالصهاينةحالمهصيحالارتباطمعيأتلفلا

لمحقيتىءلىسيمملبأنه4491عام(اصتوبر)الاول

من!روطأوليسعددآلليهودالوعدكانفةد.هدفهم

مؤتمراتوهي،العربمعاضر!راتمؤانمةا!ءلى

نإالتذرعيمكنانهمع،المملؤؤخرانإلا؟كنلا

معاصكثاراتتحعدلنبأنهصراصةيخبروالماليهود

.)08(المرب

اصبابأاوجدقدكانروزفاتوفاةوقتصقوهكذا

الطرفينمصالحبأنيمتةدوالأتوالمربالص!اينةمنلكل

تمهويرلمزوصنر-اولوقدالاميركيالرئيسعليهايسهر

الئفالرصائل،1الص!يونيةالقضية،ستمرارمؤردأروزفلت

نءالاخيرةالقليلةحالاعصابخلالالحربالزمماءالىارصلت

قدكلنتالاءيري،الخارجيةذظارةانيةالروزفلتصياة

(97)،،3"!"ةف!اكه،،،!.092.(08)ول!ولولء1،!.6،3.

6،1
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3روتيفةبصورةعلإثاالتوةبعوتمالمتحبللرئيسصترت!ا

تكونهقدالحباراتبهضانفعلمزوي!ولذلكالى4و،لاضاد

ارتجا!ايالرصانلتلدفيبوجدلااالتفسيرلسوءعرضة

منعليهاصاةووقدالرئيسىكاتالتنالنظروجهاتيخالف

الرئيسإناطارجيألناظرالسابقالىكيلوادع!.918)،قبل

المبانرتالمةاوفاتفشلتاذابانهملاحظةمرةابردىالاميري

كلودبةدولةظقالمنحدةالاممءلىكرنب،والهربالبهو!بين

فحسبمفقودةالمباثرةالبينةوليست،)182بالقوةوحمايتها

كانتهذهإنبهاالدلالةيمكنأددمتتاولنيمصدرايمن

اثايبدوبل،جديةبحورةادروسةاروزفلتالرئيسصياصة

يحنلم،هذاءلىزدلسةازينوسالرئيساع!رافاتاقض

والاقتصا!يةالستراتيجيةيهةبالةءلمغيرءلىالاميركيالرئيس

قديكونانيم!نولاالاوسطللشرقالمتزايدةوالسياصصية

وي!وله.اططرهذالمثلالاميرصيةاحالمطتمريضفيكامر

الرئيسفملردودفيتؤفىالحواصلهذهجميعاته!يروبتز

سياسةظهورهيأتةد-بموناتويحتمل،)83(الاميركي

ويبدو.المنطقةأهية"واطرادمنبدلآصافأجدردةأميركية

شؤونفيعليأكان"روزفاتانالقائلمانويلا-كنتاجان

الذك!وهووا-!د6نفياأولاطةهـ،التاحيةمنليأوخياا4الدو

،84()كل(المتناةف،اطركات.نآجدمعةدآمركبأاو%د

)82(طأ.40

)84(!ول،1ءولول.!.317

7،1
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جملالىتسهىالتنويلزروايةمنالتةديرفيدقةاصثرهو

الص!يونيةأقضيةالمستمرألتأييدمركزيخاالاميركيالرنيس

!لملا"انيلاصظعندمااصألةامنأترى،حيةهيروتزورؤ؟د

نفسها،الفلسطيد4إسألةاحممفيالموجودةاتنا-ص،االتمهدات

اضلافعقدةحلمسؤوليةمنجزءاأميركالمحملنيضنأكانت

،)185الأمرعه،مالذيئأفرقاءءخهيرضبضورة

بتأييدالص!-اينةادعاءمنبالرغمانهالملاصظةتي!ر

بالارتياحعظيمثمؤرثمةيكونلمانهيبدو،لعشيتهمروزفلت

بضعمروربمدصلفرالدكتوركلالثناء!هرضوني.الرحمي

روزفلتصداقةانمعقائلأنيومنأمانويلكنب،سنوات

اقل،وثفكيريسيروقتلديهكان"الصكموضع-بمن!اليهود

سقصكه،كانروزفلتانويلالالص!ادنةأجلمن

مناللامبالاة،إردةحالةنيوكان*ديةفلسطينتحفقفيالجذور

الرئيسانومع،،ارتباطبدونعطف)بانه4و!ةيمكنمما

الزءامةتجرؤلم،،مملباييةومأناشبرغمير)كانالأميري

نيومن:اقر؟،لأنه،مهارضتهنيالماديكلالصهيونية

الحالماف،ءوصائرأميركافي&"وديةالجاءليرنظرفي

العظيمإنصرواأ!صدبقباعتبارهروزنلتنجمتألق

الأمانيممارف،كهذامديقأيستطيع7نوا،لشعبيم

فقط-يرالهمنيكنفم3لمجاهل!اأوأليهو!يةالكومية

(58)+لاكاحش،2)!.442.
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صاجةهناككانتبل-كهذ.ءؤإةدفكرةالكسليم

مهادوعالمالمأ-اةساعةةفي.رفضماإلىماسةصادية

النصيررلل!ركنلمفاذا.وصامنصيروجودمنبدلا

ركوتأنددلاكانث!رثلأو-لتالذواطامي

روزفلتكل&إطفيالات!لهذاواز!اد.روزفلت

فن.مملية9الناصيةمنإرزةاعتباراتبفضلقوة

لدرة!بارو-ثد،أخرىمرة،يختخبأنا!مل

يصوغأتوحدهمقدور.فيرصيكون،الرابمة

وااليهأعيءاوأتضبفاقا.الحرببمدال!سوية

يلهالتي04ا)كارمنالتقربذلكمحن!كانصبهانكر

!)86(الصهيونيةإلعضية

()86شء!ول"15!!م!ف،""3طء++،له!5391.5،8

9،1
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ممصنانحا!لأا

ل!مريهأماياقالزاالىايخضت!ما/ا07!

ناروزفلتوفاةدبلتبين-.فرانسسكوسانمؤتمر

نيالةلمسطينيةالمسألةبحثافدكا!ماوتثرصلالاميريالرئيس

91،)المباحثاتتللاطبيمةتعرفاانهالا،4491عامككويه

شبارو27فيتثسر:لاعلانبسبب4از؟،ذلكوبرسبب

سقرني)12الفلسطيد،اسألهاتسوىلنإنهالقائل(!براير)

ي!وىما،-ةب!كنلم،المتحدةللاممالقادمفرانسس!ولكوصان

القائلالبريطانيالوزراءرئيسبانمنوبالرغم.الصهاينة7مال

متمثوتجاالصثاينةكان،اطرب3ايةالىسيؤجلالنهانياطلان

نيسات25نيكاد.ا"موعدكانالذيالمؤتمرنيللاثتراك

(1)ط،35!ء*،،،،،3ء!8+3!ول"ح،4591،3.!.6

(2)ك!3ء!"!+،،ه!،،،!!7فا8وليمول!ا+!ع؟،"يم5،،"حه-*

ثلأ58كم!،8+ث!أ؟3حكأء3)ححس!ح1،3،)ح0921928-1.130.
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الانتداببنطامجدآم!مينكالؤافةد4591ءام(ابريل)

الاعلانمعصتمأبجريطة8الةهذ.فيثالب!إنمن!معلأ

يز!ادا-لوفنةسهالوتتنيوأضذ.الاممجاممة؟وتالرم!ب

التأريدمنشيءمما!ء!لونةدالحربه-ةالدولمندوبي)نمن

ضاياا)4ث2ا-غال--ثةي!يهع%وابخاكبن،نظرملرج!ات

يد-حانشأنهعنالمؤ"ر-ضورفان،بذلكإتمل!ةاالسيابة

منثيءكانانهصتى،)13!تاروراءمنللههلعظهيةةهـمأ

هذاات0(4)كشهبيلإ،!ديالثمبثيلورةس،ة،لبةالمط

اد،وديالمؤتمرانإلا.قط4-دربصورةبتظراالاكلتراح

الاميرصية،ا)ي!ودياواالحنة-الص!ونيةوا.د-الاءيركط

الصهاينة!معبدردأعندئذالماملين

(3)*!ث!ولولح!140ول،ول،،،لهءك!3!"3!ول3!كاولح8كهح5،،،*!!

8"3!ا!!،،،ءوللأمممكص*("ول81!)13)4591،أ-73.172

)4(

اليهوديالمؤتمرمنكلقامفرانسسكوسانإؤتمراسنحدادا

وثمانينثمانيةبرعايةالصهيونيةالطوارىءولجنةا،ميركى

وبلغ.يهوديةدولةباقامةفيهايطالبونللجماهيرعامااجتماعا

شخصالف06مناكثرالتجمعاتهذهأكبرفيينالحاضرعدد

.نيويوركمدينةفيء4!اعام(ابريل)نيسان92يوم

صوتيسمعبان"التجمماتهذهفيالمشتركونوطالب

بأنادعاؤهموكان"فرانسسكيسانفياليهوديالشمب

التقريرمن083صواميركايهوداكريةباسمينطقالمؤتمر

الصهيونية.لملمنظمةالعامةللجمميةوالاربعينالثامنالسنوي

ل!وله.
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.الاصريلكةدرىكسكظلهملاانالاميركيةاطارجية

عدد!وصهوا3ا!ي!قتحاللةلجاعاتاج!!!

ا!صاتنالأمنفةطاثنينمجثتمالمؤتمر،امامالمقترصاتمن

والاضرالافهانص!وق"سألةتملقفاصدها.ءليهمالأهملوشم

الوفو!مملوزعتمذصرةوفي.هـطينكلالانتداببمسألة

يدنافى،علإييقامالاطلبتأليهو!يةالوكالةقبلمنللؤتمر

وصكبلنوررعدوف!اأدمودكلماالثمببحلوقةهـراومع

اطقوقهذ.كلبدقةيح!-اةظوأن،فدطينمملىالانتداب

الو؟لةوطالبت.).(ي!ودية!والهانشاءبتمانالى،وتحس

الاممتثصكلهاان؟حنلجنةكلفيكألمونول!كوقبانايضأ

فلطين.مسألةلمحالجةالمتحدة

ضالمةاوكسدملإتوننيتحضيرهاتمالتنالمسودةوكانت

أثنآءوني،الافتدابمناطقعنالتضليمسألةيمالجنصكلمن

ضوقباناعتثافىهاءنمهبرةأليهوديةالوكالةظلتالمناقشات

أظرعلوتدا!ب؟محةوظطت!نلمفلحصطيننيالي*،

يأتالتنالجودصالةا!اءمملصتاتينموسالاميركمةاطارجية

وعاولاتفلسطينالىالمريحةالصها!مطالبهبسبب

صنانينيوس.وءسحا،ناوراتنلككلالنغلبالىالرامبةالحرب

ول!بى!ثاالنظرسيتم!صايةفقطالمبادىءالمامةإناضيرأ

)5(حأهلها!84ول"هح!لطهول8ول3،ث!ه!!ة"5ءا!!،،!*!هـول،

4ء"*+،،د!هة"ء*ه:وله"!ولهث!3،للآ(س!15؟لها!833!؟،ول

"35ءحملأ!"4791.!).2
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الىمذكرةالركالةرفعتعندنذ.)6(ممت"بمناطقيتعلقفإ

الفصلكلأاهتاليةالة!رةادخالمقترحة)مايو(ايار8فيالمؤتمر

-:بالوصايةالمتملق

دنببا!مابهضلأ!4اوثمباكلابحرمانيحوزلا

التولاالمكتسبةواكافعالحقوقمنبالو!ايةيتعلق

اليلأداثمةالانتدابنظم؟وجباترتبةاالواجباتتمس

)7(ا،تصدةالاممءاعظصوزةنيهي

التنالفقرةهذهؤصتمديلالىالهربالمندوبونسىوقد

-:يلي؟العملورقةفيالامر!ايةفيعنهاعتر

اطامه4الثرتهباتفيعليهالاتةاقيغقدصاباستثناء

نظاملمحتمنطةةكلوضعصيثمنوصايةبكل

الفصلهذاقيواردنصايؤفسيرمحوزلا،الوصاية

!نطثةايةفيث!حوباودولةايةوق-8لتضييرذاتهيد

.)8(الصورمنبصورة

اكلماثمحبأكلةلاصلالبالنجاحالمربجهودتتكللولم

الوكالةاصرارإلىنظرأوذلد،ثمموب،كلةمحل،)9(منطمة

ال!ثمبكلينطبق4لأزالتفييرعارضتالتيوهيوعزمها

(5)رقمالف!رة"ذ.وظهرت.فلسطيننيالقاطنإليهودي

.3.!،40"أ)6(

7()ول.84

.كاأ"،)8(

)9(ول.5-3.!!.14

154

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التالية:بالصورةالمضردةالاممءيثاقمن08كالمادةآإخير

اطاصةالترنيبماتفيعاه،الاتةاقتمقد!اباسكثناء

نظ،مكأتءنطكةكلوفع-يثمنوصايةبكل

بحدالةصلهذافيواردزصاييةسلا،الوصاية

منثعبأياوادولامندولةايةصةوقلتضييرذاته

ألي4الضاالدوليةالوممائقمناي-ئييراوا!ثعوب

.(9.علىالتناظر"درةإء،1دالمتردةالامماءضاءيكون

،ألي!وديثمب11"عبارتيبانارضأيهالضنووينهفي"

فيقظهراا،فردكلذهنفيكاز!تااثمامع،،فكطين،و

لم4الصهيوفالمةظمةانومع،(11)إقشاتالمتاثناءالبلات

،المتحدةالأهـممنحوديةبردولةاعتراتكلاطصولفيتنجح

.(29)ديةأليهوالركالة!ع!اوتائجنظمنارذاصهاءنءترتفعد

الوقتوفي-.الثوميالتاييدالحصولالىالراميةالجهود

اخرىثيرةمناطقفيوتقدمالصجمونيالنشاطبدأنةسه

عوففيوتأثير.الأميريالمامالرأيبوزن"الممرفةضوءني

اطصومةةبلمنوالداخليةاطار-ءةالسياصةضكل

كلالاءغادالطوارىءمجلسدذلكاستطاعة.()39الاميركية

بيأال!،،واالمؤلمةأليهودحاجةمملىال!منالأميريه!العطف،

(51)*ء+أ،ولث**كاي!،،"!ء،30!لاثهـا!ولاا"!ة"!5،ه+*

.07-769،(4791)

(11)ولهط8ول3هول)!.6.

)2،(2،ولهول"48،،ا!لمامههلا،،ييه"س!ول.!،83

)13(،.84"أ.!هـ8
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.(49،)والحملت!اب،التنمةلىإقو-ول!بالهطفذا5)انادرك

عطاتفيالمحلقونوالجراهثدمحرروزودالأمر"ذاولتأم!ين

ارزفيالهالاصركيينمنوغيرمالافتتاصياتوكتابالاذاعة

.)59(!طينبمسألهالمتملقةإوادباالنشاولمياديئجميعفي

فاسطيالجنةاندماجبفضلالمسيحيينقبلمنالتأييدواز!اد

الجاعةهذهمرتوا!ت.لفلسطينإسيحيابالمحل!الاميركية

الاميركيالشيوخمجلصعضوبوذكلعطمىدرجةإلىمت!كلة

الاميركيا،فلسط!نلجنةأصدمؤسس،اغنر)69(

جمهصيبوقدالمبفدطينلجنةباصمبمدفماوعرفت

لويسنيوح!لتنيءؤكراتعدةعةدت

!ع

828""4!.14()
)15(،كهـهل!ول"94،،ا!ولول!ول،،،+!م!ول.!.44

آذار16بتاريخواغنرالىلوصوردوجههارسالةفي)86(

فعضوشرعلىوليمةاقامةاقترح6(!اعام(مارس)

وانتالعاجلالقريبفي"نيويوركفيالثيوخمجلس

تقامبحيثالاقتراحوقدم"منفمتكاوجفيتزاللا

قبلااوالمموميةالجمحيةانمقادوقتفي"الوليمة

بغية"الامنمجلسانعقاداثناء"او(،انمقادهاوقت

)اغسطوس(ب66وفي"الدوليالاعترافاجتذاب"

ناهذاالشيوخمجلسعضوالىطلب6،!اعام

انكلترةفيالنفوذذويمناصدقانكالىفوراابرق"

لوسوردمن"السلطاتعلىيضفطواانعليهمملحا

وبتاريخ4691عام(مارس)آذار16بتاريخوأغنرالى

واغنراوراق،6،!اعاماغسطوس،)أب8
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./117لوسورد.هـ،واردمادارةلمحتودي!رورتربالتبور

والدكلنورأت!فسونكلماه!نرادكتورتاصبتوعلو-ور!وعاون

.(ايةإنى)89رتئاردوالةسهارلولفراوالدكتورفوصكارل

ألي!-ودا!اربينقدامىاهتماملاثارةاالجهو!جميعوبذلت

جزثيأكأققالذي!دفاهور،الص!برفةإلاعاليخايالامير

عقدام!بركوهينماكسويلالحامالةإندحثعندماالاقلكل

.)91(التبرءاتجعمشروعنياصاءدةااليهوهـكلالمحاربين

بقصد)هـلةهذ.نياليهودمناصهيوت!ناغيرأمركملرلم

ذاتضاصبنوعارراعةهذ.واء-ثبرت،الهامالتأييداكلساب

بتحطعهد!تلاتالطوارىءمجلسقبلمنصوىامية

الاميركيأ.البلا!أماممعووضةكانتلأقياكصدةاليهوديةسورة

إلى491هعام(يونيو)ان!فىيرمن)واصدةصنةخلالففي

كلدولارالف003ازفاقتم(4691عام(يرنيو)صزيران

إنهالراسخالاءتةطدكلبناء5اليودالس!نمنئةالفي02

التنهذها!نةتةانة11نيالمشرينامرامالاطكةمنليس

اليهوديالمحلساالمنظمةوهي،المنظمةقامتانمنذب"أدتلإنا

.(02)،صطتهاابرنفس!اعنالتحبير.الث"هذيعلتطلتناكيلاميرا

الرصدةكلاالجناهذ.علمتزممأالثالثةهـاوسل!آنوكاق

(71)ل!ه،ول،ول"94،ولولا*ولول*س!ه،،*ه،!..44

)18(ل!أولهث!"48،،ا!ولولولمل،،،ث!هةعول.!أ.ه

)91(ل!،كهـه95،،وللأا!لماولولول،،،ي!!مءول.!.26

)02(ل!،ولها!ولولولمهـث!"94،،،،)+!مءول.!.28
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أليهوديةاطاوسفيالمحوارجفدالمهواصلنضالهاني8لفلسطين

اطاضامين،منالمامالتأييدإلىوبالافافة.)92(،الاميركية

كان5"المسل!الاميركيةالةواتنيالي!ودالديئرجالانيدال

المات!ح!ينالطواثفتتلفمن!نالاميريجميعمم!بالغرلير-لهم

المنظهلمالممالنةاباتايضه(وساهت.)22(،المسلحةإل!وات

لجنىةطريقمن،الص!يونيةالةفهـ،خدمةفيمهمةمهاء،)

ماك!المستر13يرأكاناقياالاولىبالدرقيأليهوديةالممالنقابة

الاذاعة.ءطاتفيءمينوقتتخصصتمفقد)123،زارتسيم

ءشرةستانوذكرئيا-ومنطده-لوولايةوثلاثينصفي

-بمساصولايةفيعشرةوهلاثرلمسلة،فاولاير4فياذاعةمحطة

*(42)5491ء،مالصهيوفةمجاالبريعنذكانتركنيويرفيوعثصر

...لفل!طينالتنةيذيالهاس...اءرق"نفعهالوقتوفى

ظة!هاي،الشليخيم-!و،برجالالاميركيةالةارةانحاءكافة

النوعاء-نباناليهوديالهامالرأياواقنهو،الدعاوةجهاز

.)25(،اط!اضرةالظروففيضروريالدعاوةمنالحاص

،الاسالهذهجميعانلاصهيونيالتقريرفيوجاء

الض!مةاممالنامنجدآيسيرجزءسو!ليست...

الحيماةنواحيمن*يةناكلالىفلفازنا!االمتتوءة

باءطإءالمامةالعلاناتمنطيبأ!وأوتلق؟""الامير

)21(ل!،ولهط"48،،ا!ولولث!ول،1،يلأه"!ول.!.12

)22(،.40؟،.!8)23(طأ،.84.!.83

)24(أ"أ،.4.!!.24-22)25(ك!،كل!53.!.932
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اطلصوابونبينأليهوديةبهادتلإتلماا!ردةاطةيه4

.)26(الصيميخا

نيرايطوالتركتبهالدافةةالدعاوةلهذه3خردقديروثم!

(7"ول?أ!أ!،ز3لاا،،ريفيوكوارلرليفرجيدا،لى

كأ:أ!ح*ح)

!ذ.الصحافةاغراقمنالواضحالتهـضان

فر!كلانواطكومةالمامالرأيا!امهوإفثوراتا

ويحبذالصهيوف"باطركةم!غ*ديأامكانمسيحيأ

.()27اهداف!ا

الدعارةنيالنشاروالى،لاضافة.-الاموالهعؤالنشاط

الولاياتنداءاستطاعفقد.الا!والجمعفيكثيرأأا!مهاينةاهتم

هايسودكاريئمؤسةكانتالذى،فا-طيناجلمنالمتحدة

جع،مساعديهكبارمنأليهو!ممطالةوميالصندوقومؤسسة

،4591عامضلالدولارالفمائةوشسمليونأعشراربص"

:لاثةوفو4691عامفيدولارملإونوهلاز!ناثنينمنوأكثر

التنالاموالومن)28(4791عامفيدولارمايونواريخا

الاولتشريئبينالواقمةالمدةفييس!ود15كاربئاؤ-"جهت

)26(،كهـهل!48،،ث!لاا!ول!هول،،،+هت!ول-!.12

(72)*!أ"ء3لأ.7لأ3ه!ث!لم،،،ل!ه"!!3نة"!5،،8ء،5!!!هول-

!ةس!3،،،،،+"نا،!3!!ول!ي!!ا،!لهولس!،ه!ء،،،كللاأ+

.091،(749،!!+93)

)28(ح"ف!لأ،،4"3ءأ!!أ!ء!!كهـحوله"3!ءكمه،،،كل!ه4891للآء*(

حلاكا+،4:5ء،ف!لأح+8"3ءأ!!كهـ33،أ!ح)4891،.!.46
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ثلاأا79.عام(سبتمل!)ايلولو4691ءام(اكتوبر)

ات!ل!يدلمماالمتحدةلولاياتمنجاءتالمائافيوثمانرن

المماليةالمواردكلكبيرص!الىفدطينفي*دهـةا)الطائفة

الاميركيأ.

مم!الارهابيينواسالالث!ر!"غيرالهبرةود-لوكان

هذ.قررتانفبهداءرلفلسطينالاصر!صثكيلأالعصةالد

مؤقرأرعايتها!تاقامتدولارملايين"ئلاهجمعالعصبأ

...4691،5عام(يرنبرا)ثدبارو42و23يوميبنيويورد

.،صصاريمهامملفلسطينابرابفتحلأجلالمباثرالممل؟لت!و

التبرءاتطالباالصحففيكبيرةاعلاأت4نذا2ظهرتوقد

دولارأوخسينمائنينمبلغأنوادعوا.الهدفهذا!عحقيق

ناومع)92(فلسطينالىوا-دمثمردفلنفعاتيفطي

5!ذاالمالانمملالامر!!ىءفيالعامالرأيلطلعلمالقصب9

فييعدلم،الارهابيةايركونبمنظمةمثصلأمنظمةالىذاهب

.491لأ-ام(مارس)ذار2بمدالملافةهذ.اضةاءالام!ن

مخصصالمالمنلمجمعهماانب!ولهامصرةظلتالمصهبأانالا

بعتبةالمصانروقذ03()الاصدطاناعافىةلأعال!طيأ

الصصفة6تالندابراسطة4691عامخلال*ولارافا743

بئكتهثا،ولدلواء،موضوعمامسرصيةروابةمنجع!ما

(92)،،*س!!+هملأكل!!30"،1،+ء"كأول!6491،5233)!.31)!ث!4

كهـ"6491،91138،!.12.

(53)أطلأ4.،ول!3ح"7494،52،!.03.
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صفينةاولتصلا46!اعامجمعالمالهذاانومع.هخت

عام(فبراير)ث!باطقبلالاموالهذهبرةضلفلسطينالىانةاذ

136مناكثرتبلغلموالنقلالس!فينةت!ليفانوبما4791

نيانفقالمجموعل111منالمته"طانالبهضادعىةقددولارالف

.)9،(الدعاوةاغراض

الولاياتنيصدية"مؤسسةةاطرصبيلفيلل!اربينوكان

الهمللجنةباصمابعةهذهعرفتوئداالامواللجعالمتحدة

فبراير()شبا!25بتاربختأ-ستفلسطينلأجلالسيا-ي

بيهو،الاعترافكلىالالحاحهوإطنةااهدافهاومن.4691عام

اعادةوتشبيع،،صياسيةعر!ة5؟وحدة،وفا-ط!ناورربا

الى،والعطفوالتفامالممونة5واصداء؟فاسطينالىأليصد

كلسل...أو،أابريطافيرنيضطهدمالذيئ،أليهوداولئك

بلوغاومقترصاتايةلتحةيقوجيدومنابسوريةهوما

اعترفوتد.)32(،دمدنيذكرهاالواردالاهدافمناي

،بصورةللجماعةالتتفيذيالرثيسلائب،كورفباروخالحاخام

4ذ.النثاطنواحيجملةمنكانالارهابتمويلبانمباثرةكير

الممللجنةسثشجعهلصحةمحطمؤتمرفيثلوءندما.الجاعة

"همرورية،6تالاجرا،جميعانقائلأاجابالصكريةالأعال

وكبميع)33(-اكأاذهـاسيجريالبريطانيينمقالتضلص

(13)،،05!ث!53!كثاءكل!ا!ل!،،،*،كأ(3ء؟ل!8!!7491،12)ء

51!ول4"ولهع6.1479.1.811

(3ل!)+3ه*!47ءع"،3عولعول،8ول!ولاثهلهاءول3،،489.

(33)،،ء*ك!335ط+8وليم3،،!ول23،،6491،!.51
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دتأب؟سبالاجنةاةطاءت،الا-هـىالص!وتةالهيثات

الذفيالاميركليينالزمماءمنوغيردم2الاميرال!وؤخرساءضاء

ير--طب!طكانالتيب"15الاربالاممالعمكلدءونوالمرب

نثرتهاطنفيوجاءافلسطينفياطرب"سبىلفيالهاربون

ويونغميدالشيوخمجاساءضاءان،،يمسيزيوركدأجريدة

النوابمجلسءضويمعوكايبهارتوكابرولانفروو"مق

.3()ثالمؤيدينمنكانواولافيماكورءاك

الوانجميعبينمن-.فل!فىبشانكرارالضفطتجدد

الصميونيةللةظمةالتابعاطوارىءامجلسب!اقامالتىالنشاط

كسباولةءلبةالاواعطيت،لأفصةهذ.خلالالاميركية

ئكرففقد.الصهيونيةللاهدافالامير!ال!وترسمنالتأييد

الاهدات)يكسبها"انشأنهمنال!وترسمنتأييدأان

،51،(،اءكومةسياصةصلبمنباغاصريحأطابمأ(الصيمزية

الملحةسلةرلبةمطاواذان،بلفورنحططتحة"يئبذلل!فول

كل4491عام(د!سهبر)الاولكانونفيالمقرراتلتقديم

التنظحاعادةالىأدتالتقهتية!لطةةمواةءدممنالرءم

تحتالطرارىءكانمجلسانومع.الادفامر+لاالداخ!

عرطط،كلالتواءدوناتمرأوصدهسافرالدكتوررنامة

)36(،ا)!م!هـيىنيةاطركاا-زابقبلمنلهالمرسوم41ستة-م

34()ز؟أ.4،الهالاكه46191.01ولس!47صأ؟ء30ءول"ول.

(35)ل!كهـه،،48،ةلاههـكلهاءولمح!،،"+ه،!.82.

(63)،ط84.،-.051
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الدكتوراتصل4591(ءإميناير)الثانيكانونعثهرمنالثانيفةي

:ا،وضوعبشأنبلومالاميركيالكونفرسبمضووايز

:لصويزيءفى

الد!وراسضثالةوتهلسلتدتعم؟ا!لسانأ

ضطرإلىالصيونيةالحركاضعرأنهاعتقداذيسلةهـا

عظيم"وضررهاثل

حالآ!لمتمعأنوءلمآوغولد-تينءيىكفيجب"

أففلقرارادخالومحب.ثةبروالامورفيلنتحدث

الاتحبماربعينالأخذثمرطنظطبكلوملاحقته

13.صسايحسبأنءبالتيالامورهذ.رر.حاليم

.فيريوركإلى-تأتيمقوتخبرنيتتكرمأنوإلرجاء

،أاستطحتفويوركالىقريبمماءالهيقسظعلمفاذا

.)7،(واضضطنفيلرؤيتكءالهيغولدصتينوالد!ور

عضوبهتقدمالذيالقراركاناذاالواضحمنوليس

كونب*كتمنولايةاطمطالديموذرجيلان.بجايمسلأكونةرس

وايزالد-توربهإو-!كومصتونرانولف"خائبو%لمف

الثانيكانوتا1فيارالةرهذاديم-4تموقد.بهـدوماوصول

بهتقدمالذيالا!راءامأعإر،وكان،4591عام(يهاير)

لكنا)5ابة!ةال!وزةرسانهقاددورةفيكومبتونالنا:ب

37()أكهلاء5ه،155!،يك!3!ولث!!لا.4591،2ا!هثعه)3.)ء9!!

!55!كا!ءط"ح!أ+،أء(*ءكلا03كل!+8!لماط18ءسأ8ط!3هـ33

*ءكلاك!5كل!3).
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-يلرامانويلالنانبوقدم.اةوىوبنصإتقحاءيراثكلبا

الثانيكانون15فيمماثلأآئرارنيويوركمنإتمساالص،.يرني

الحذرلموبالاصإلىزظرآانهإلا.)38(4591عام(رناير)

مت!-مؤ(ديدو%ودءدمإلىونظرآ،وايز4اليأشارالذي

لابلومانالاوتراضيمكن،أاقراراتلهذ.رت"13اصاءنقوي

فويور؟ا،نذاك2اتالةهـاربتأرفيء-مموهسينكاناوايزولا

بلومإلىوسصهاؤلهلميىمنوردتمذكرةرةفلالموةفهذا

تأبحتملالتي4591ءام(يناير)الثانيكانون!اقياريخ

الففيذية:ادلطةرضءدمإلىإشارةفيماوردتةدتكرن

كانتبفدطينالتيالمض"افةارات6لقرإلىبالا!ثارة

معلكمرصلوني،ءفىخرآ!!اتنظرالا-:ة

رصحأننحتصرةلمذكرةءتر-،4ؤ-!ىلاطلاعكهذه

إلىارسلتالمراتيةاطارص،وزارةءنالموفوع

ديسمبر()الاولكانون21نيالمفوصوزيرلما

اإ44ءام

ص!كومةانالمذ!رةزصمنستلا-ظوانك

ا&لط4ؤطلعأنفيرءبت!اابدتةدلأمراق

.)6،(نظرهاوجلآكلارحدةالمولاياتالتتةيذية

)38(الهـ،3ء41.!.204

93()أ"ء،3ول8ول53"!15ه،ول!لا3،لماوللا45191191أ!ه*ه

9!!حع،83!"!3!ههأ!ح8+س!اءث!(ك!353ط18؟لها!ح

لأ3!+،؟8اكلأكلاء*353ط).
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لموقفا(04)ة-اردغيرممل3خربأيلاميرياابالنومجلسيةم!و

ال!فوخمجلسإلىتدريحيأالنشا!مسرحواتةل.فاسط!نفي

.القراربملا-ة-ةواغنرروبرتالشيوخمجلسعضوقامحيث

يلسعضوان!.ك،للجه*ريةرئ!(كرومنأسبحانوبمد

لرصالةال!وزفرس!نالتأبدكلا!صولافيهذا1اشيوخ

الةداءفياءو-.ودية-3دولةانشاءل!سهلالحكومةلمحث

اررالنفكلمطا"أيكن!الذي،الجهرريةرئيسإلىالموجه

)-سنو"اكار،-خ،كلتو!ليدالفلسطيد"،المسألهمنالدقيقة

لاتتواقأ"شيوخمجلسءضووكان.اليهودومأ-،ة،النية

أتقبلالاعتباراتهذ.إلىالجهوريةرئيسانكباهيوث4

)04(

العلاقاتلنت-ؤون،الثيوخمجلسلجنةاحتاجتعندما"

اوكلت،المربيةوالدولفلسطينعندراسةالىالخارجية

الديموقراطىجيليت.مغايالشيوخمحلسعضوالىالمهمة

لهسبقوقدالصهيونيةميولهفيمشهوروهو،ايواولايةمن

فلسطين،تحريراجلمنالماملةالاميركيةالعصبةترأسان

الملاقاتثؤونالنوابمجلسلجنةاحتاجتوعندما

الجمهوريالنائبالىالمهمةاسندتمماثلاتقريراالخارجية

متمصبمؤيدوهو،نيويوركولايةمنجافشس.كجاك

جافيتسلكنجيدامعروفةراؤه2-دانتفقد.اليهوديةللقومية

زملإئهمنصريحكاعترافعليهوحصلهذاتميينهطلب

كماممكنةغرالموضوعهدافيالموضوعيةبانالجمهوريين

.011ص،ليلينتال."فيهامرغوبغيرانها
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(يولهو)تموز3بتىاربخكتابهففي.!امؤيحفر

فانلاةئرواكتب!رومنالى5،91عام

عضؤأ54عايهوقغأجكتابأ5ذامعمرسل،

...النوابمجلسمنعضوأ355والثوخمجالسمن

وفحقدالظافرةفلناج!اايديكلاوروباتحريروان

نيالقوميووطنها!يهوديالشمبمستقبلمسؤولية

الأحوالضوءوفي.الديموقراطياتايديبينفلسطين

منا-لائماالقرارباتوفلسطيناوروبافياولضرة

ضطرآسهيدو7ضرتأخيروكل.إلمحةواالواجبةالامور

منلمجدواأقهوادصفأمانا،اطكةعنوبردأ

محادآتماف-،ءا"صةالةضيةهذهنينلنظرالممكل

.1914،اطارجنيالمثبل

ناظرإلىذاتهأليومنيافرىنحتصرةمذكرةووتدت

بيرنز:أطارجية

بهبمثتمطبوعكتابمننسضةهذامعمرسل"

الفرصةلدتتاحأنأرجو...!ومنالرثيسإلىلأيوم

منعليهالموفحالكتابمعللرنيسال!كتابلقراءة

.)42(،هؤلاءوالنوابالشيوخمجالسياعفاءقبل

الاميركيةاللبنةمعوثيقباتصاليعملواغنركانواذ

الجاعةلهذ.حمح،الدثاينةقبلمنالمويدةلفلسطينالمسيحية

(14)!ش!ولح53؟!ل!ول،لللاك!!4591.!ش!!3،!.!!م
(42)ثلا،!!ء017لاء!م3،ثالماالاجم!!ثظ3!ء!83!محم--
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منةهـاراتمملىاطصولفيثسطاوقيددوناحمهباتمال

ألي!ودية،أأدولةاةامةمؤيدةالولاياتنيالكشريب،ا!الس

اثمةاالولاياتمنالفوخمجلسباءفاءغامها51كلوبتركيز

قراراتكلاطصولاللجنةايصتطاعت،الولاياتتاكوبح!م

المجالسمظممن،امأ"اهلةءيرت!ونوان،ةملا

الى!تابفيبوضوحالطروة،هذهاتضحتوقد.الثشريمية

عام(سبتهبر)ارلمول13فيمؤرخلوسوردكلاواردمنواغنر

1591:

معالمرصلةبالبر-ئةأبهثأنلنفسيحمحتا!د،

عضووإلىاوسبورن.-بعمدنيآ-االىباحمكهذا

وانيذفما.الولايةءني؟ل.بدافيدالصثهوخمجلس

،)43(،رغبتك-سبهوهذاعليانمنلواثق

اطرني:نصهافهذاواءنربا-مارسلتلأقأالبرقيةاما

الهددالىأريزولماولايةتةضمانتلصأارجو"

اتحاد!افيالسيادةذاتالولاياتمنبسرعةالمتزادد

صدولةفكطينانشاءاعادةءبذةاكأا"تسخلوالتي

لأنأصثمعظيمإحترامواني.حرةديموقراطيةة!ود

التئ!ريعيولايتميت!ذمجلسليالطيبةب!جهوتبذلوا

كلفلسطينابوابفتحالىيدعوقرارأالانالمنمقد

للاجئينالمقيدةكيرالحرةالهبهـةوجهفيمصاريمها

43()!ح03ول034،.3ء!!!كلاء3!"ح؟ول3ء،459.131للآ8!ءولع

!!ه.33ء
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2خر،لهمملجأولالهمممينلاالذيئالمساكيناليهود

ةالمقطوء!والاءيريةالبريطانيةالوعو!ففيذوالى

علىايضأوأدح.وفىية-3دو!هوانشاءفلس!طينلخلاص

المتردةالولاياتر:يسالىهذاقرارأمنبرفخاا!لبمثو

منابوا)توالشيوخمجلسواعضىاءالحاربةوناظر

)44،،يزولاأرولاية

عرد!مةء!يوقمونلاانتةابيةمناصبريشف!ن!نالثليلون

السيا-محط.مركزلمةويوبدوما!التيكهذه

-*!بذلت(ا!وبر)الاولدلشرينسهرمطلعوتهل

المقرر)تبثأنالكونضهـسمجلسمنءلىسلللحصولاكثر

هارىالطومجالسمنلأ!مادرةالةهاجماتعلىووناة.بةلسطينالتهلمعةا

بزيارةالطوارىءلهلسالتابعةالهلإةاللجانقامتنيويوركفي

ولافوليتوكابروجورجو-لميتباركليال!ئيوخمجلساعضاء

اوككمنواحدكلع!تقاريروكئبت.منازلهمفيوفريئ

الطوارىءلمى4القوميالرئيسيالمركزالىوأرصلتالشيوخ

ماوهاد.،طلاعهواغنرالىالتقارير-!مننس!خارسلت؟

باركلي:عنكتبالذيالتقريرفيجاء

عضوالىيتحدثلانمسرورأي!كونانهقال

مجلسامامفلصطينترارلوف-ح؟ولاليالث!خمجلس

يشكلالجنهايضأومرح.ممكنوقتاقربفيالص!يوخ

)!(3ءح!8*5؟ا،"!!ا3!؟ولء"ء3!13هـأ8451+*ءله

.دحصيء،،!
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بناةفقطتأجللأنهعليهالمصادقةستتمالقرارانفي

اطارجيةنظارةاققانلأ.وأكدءارشالالجنراللطلب

الاعشاضاتبانرحميأاللبنةتلمان!بالاميركية

4(.5القرار)امامالسبيللتس!ليلاستر!متقدلأمسكرية

فيالجهوريرنطالب(اكتوبر)الاولتشرفي3و2وفي

وبروصتروفيرغيصونوسالتونشال،فتومالشصوخمجلس

ومورابوغلفيوميد،ركليالديموقراطيونوزملاؤموحمث

فيالرار!ةالهجرة)قيوفى-دوضعفرورة4وهويدومكاهون

الشيوخبحلمىعضواتةدمقاتهالرقتوفي.الابيضال!كتاب

)46(فلسطينبثانالل!جةثديدقرار*شروعوطوبي!ايرز

قامتوائنطنفيقاثمأأكثاطهذاكانالذيالوقتزذلىرفي

فينيويوردعقدمؤتمربرعايةافلطاياالمميحيةالاميركيةاالبلنة

الفيمنا!ئر-فره(اكتوبر)الاولتشريئ16الى14من

رصائلنذا!3وأر-لت.دينيينوزعاءالعلانيينمنث!خص

منهمفيهابرجونوبلوموكوالليتروبيرواتليكرومنمقا!كل

.(ث)7ظسطيناجلمنالعملفيالاسراع

النوابمجلسنيفلسطينبشأنالمناقثاتاسئرؤفتوعندما

سارع،4591آعا(اكتربر)الاولتثدر-ئا6يومالاميركا

)45(يا-80"ء*ولهحلها!35"ونححث!354ءحولء3ول"ه*3-!ولع

كل!!"!33ءول!،*.-س!!!

)46(!ع*"،!!*!*!"8+!ع!(60"حهح3113)4591ا

2.،ح،،"ء3!+هس!آ!+340،08?ولكطالأح"3!!.2179-7

.ءكص99فه-س!ول2كلهز.9039-هـه؟9

)47(،،كاأ!.!!26.61
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عدد

كد

)"8(

افىجرةمم!الموافقةجانبفيالتمويتالىالنوابمنكبير

وتةدم)48(*ديادولةاةامةوكلفلسطينالىلهدودة

الثلاثاء،"النوابم!سجمسةوثائع،فلسطيين"

واشنطن:)5؟!اعام(اكتوبر)الاولتثرين16في

النشا!هذاكانبينما.(45!ا،الحكومةمطبحة

رفععلىتجراواالدينهمقليلون،بسرعةقائماكله

فيجينياالمميدةكتبتوقد.المعارضةفيأصواتهم

القلائلبينمن)\قائلةالمثهورةالمربيةغيللرسليف

يكنلمبالظروفحقيقيةممرفةلديهمكانتالدين

ياضدعلنيااملامفيراغباتقريباواحدولابينهم

منخافوابالسياسةفالمشتغلون.للصهاينةمشروع

بالملاسامية،يتهمواانخافواويخرهم،اليهوداصوات

بالجويمةالشعورمنثىءعندهمكانتقريباوالجميع

التىالهائلةالمأسيبسبباليهودعلىعطفهمفمرةفي

ماشخصعلىانهلىبداانه1،.باليهودهتلرانزالا

الديالاخلاقىوغيرالجبنسبيلضدبصراحةيتكلمأن

وجهتذلثهعلىوبناء."سلوكهعلىامتناقحث

نيويوركجريدةالىمفتوحاكتاباغيلدرسيف!نسة

)ا-لتوبر(الاولتمثرين9فيالصادرعددهافينشرقايم!ي

ثدخللانعلىالمتحدةالولاياتيحثوهو5"؟!91مام

علىبالقوةاليهودتفرضانمنبدلايهوديالف002

بزوبعةالكتابهلىاجاءلقد"ذاكبمدوقالت،العرب

بعنف،هاجمونيالصهاينةمنكئيرينانأذرأسىعلى

من."ضديالقسوةباستممالهددونىوبمضهم

ماكيلانمطابعني33!كا،،!ع!س!400ح3ح!ول4،،حكماب

"861و018صراجع(0491عامكومباني

07؟
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بئرذيرالاءيركيةاطارجه"نظارةفياسكشاراكوء!نهنيامين

:برصودارمؤنيبلومومؤددلندنفيوينانتطس!في

اطارجيةلماظرم!بعن

4591عام)اكتوبر(الاولتثصريئ17في

سشيو!اصصت

:صولءزيزي

اصلحد.4-ثماممليخاءزيمتكاحبطاناريدلا

الموقفأرىلافربما.يخأفلسطمث*كلة،ثان؟كنما

النهايةنيالقراربثيرانأخشىاممنني،يحب؟بوفوح

.)94()رمث!لة-لاية!يمدون4محارف

ال!ثيوخمجلساعضاءقام(ا!وبر)الاول-شريئ26وفي

ال!ئصيوخمجلسامامقرارشروعبوفعووالقو،فتواغنر

ناالمتصدةالولاياتيدعو

ابوابفتحهدفلهصقيقزفوذهاتستهمل...

الدضولأليهوديستطيعلكيمم!اريعهاكلفدطين

فيميدواوالاسكيطانللاص!تممارالفرصلهم،وفاحمجرية

يتمتعديموفراطيةصرةكدولةعهدهاصالفالىفلحمطين

العرقعنالنظربهسفالحقوقنياساواةباالجيعفيها

"1015والمذهب

(!4اس!هث!حول؟5!15هول،هح،طهح1459،17،3!15ثه!!هء33،

!8ه!3-!ط8س!!ا+زأء(-!سأ).

(05)3.له.ولح5-197،211ولس!5!!3ح33،،3"ك!س!3ك!08ول،،،ح5ول

35ءغ!ا!+هةحولهحع،،،4،أص!ممم"3،!.07001.8
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مارق%وزرفالتاهبقدمذلككلايامثلأثةضاء8ازوبهد

.(15)ابالنوبإسالىلأ:صفيعإه،آربرالىثوصلسمسماولايةمن

باكظ.ةالرئإسيةالاآصالحاةةاء-نرورء!،4نفالرةتوني

إلوفاشرقانهالىفبالافافة.الا!رذا5نيالص!يونية

مم!ءارىلأطويإصحاةظالافرادمنوالبطاقات(25)ثلالرسا

)2؟(

(51)+ثا...3ءول،4016.264).68،01

فمامتشابهمحظمها،والبطاقاتالرسائلالوفانمع

اليوخ،بذلتمجلسعضومكتبعلىتدفقت،الممنى

منالواردةالرسائلتلكعلىالردفيللاقتصارمحاولة

نتيجةطريفموقفنشأوقد،فق!المهمةالمصادر

بتاريخنوبفا.الفردشركةموظفىمنوردتلرسالة

دروكان.ء4!اعام(اكتوبر)ألاولتثرين25

فييصوتبأنعليهالحتالتيالرسالةهذهعلىواغنر

الىكتبان5!و39النوابمجلسقراريجانب

كل"سأبدل:بقولهلنوبفواغنرفأكد.نوبفالفرد

،"يهوديةدولةانثاءتحقيئاجلمنممكنهوما

تثرين5بتاريخواغنربهابمثالتىالرسالةفيوذلك

رسالةعلىنوبفورد،ء(91عام(نوفمبر)الثانى

ليستموظفيهنظروجهاتانقائلاالمنتظرةغيرواغنر

ليس"ممناهماكتبذلكعلىوزيادة.نظرهبوجهات

السلاموقوعامكانيةعلىيقضىانلحتملامرمنثمه

منانهاعتقدوكيهودي،قبرهامنالقوميةبعثمثل

الثموبمنغيرهمدوناليهوديساهمانلهاؤسفا

انهذايثبتلتداذمناسبةدوليةمنظمةخلقتأجيلفي

-
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الىأعيد-سافرالدكضورمنكنابوفيابهالدائممألاتصال

الص!اينة!طالباتابانصمهوربهضمةذاكقبلإ)طوارىءمجلس

بفرورةاقتراحاء--اصلحةاالمدواتةالاممالمنبالمزيد

مباثمر:بمملالعيام

بشأتقرارآانلوآ؟ةير!4المرءوب)ناذء

حيزفيوفعفكا111)رومةيومبت!دمغالذيؤ&طكن

الوزراءرئيسلأنخصو!االشيوخبلسفيآفورالههل

المةبلأالمثرةالاإمغضونفياقبلةابقيارته-يةوماتلي

منقرارآشروعاترارفان.الةادمينالابوءيناو

)تلي.معمباصثاثمانينزوبيركرومنموففتقويةصدأنه

ايرضأور؟ط)،فتالشيوخمجلسوءضوبانكواعةقد

(بقرارآنةسهاثركالذيوالشالشيوخمجلسءضو

فورأصوداليال!ثيوخبلسرهضونتصلوااتيحب

الحارجيةالملافاثلجنةفيقريبماهـاربالةالنظراوظلصو

كرومنالرنيسوافقاتفبحد.الشيوخلمجل!التادمة

يأببفىألايحبفرارآك!برنز!و،ظهـالخار-"

المنظمة.لهذهوقاتلمميتامرالتجيل

تترين5؟بتاريخواغنرالىنوبفموظفيرسالةمن

نوبفالىواغنررسالةومن،؟591عام(اكتوبر)اول

ومن،5(91عام(نوفمبر)الثانيتنترين5بتاريخ

الثانىتشرين13بتاريخواغنرالىنوبفرسالة

واغنراوراقمجموعةء؟91عام(نوفمبر)
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.(35)يرنأت

بهث4591عام(نوفبر)ال!ثانيثرينمنالاولتارثخ4و

اطرةيهلمسط!نالاميركيةاله!بةءؤ-صيأ-دجيليت.مفاى

لهبة:أيثدزم!أزةسهالوقتنيوأقترحواءنرالى!نئةبرصالة

عنال!وزةرسيهبرلأن!ثيرامتثوقاني...

قراركءشروعفيعن!ط-وثالمهلاخطوطوةقأرأيه

.ومايرزطوبيالفوخيلسعضويقرارومشروع

الا!كانفيانأعتقدطوبيارةرشروعفيجملتانفثمة

عوءثسرنبايضأامأزجادعتةأويل،قيمدقىسين!،

،لم!لاقتراحايفيهليسإدبميدأيذهبلاقرارآ

صلعصبةبينلواةمةااةيرةاهيلأقيالثضرةسدمم!فورأ

الامملميثاقوفة(الوصاقيزفأمجهازاماوبينالامم

.)4.(المتحدة

ارثربهبصثالذيالكتابذاكو5أوفحمثورةكانوما

ءام(نونركر)الئانيتثسرفي3قيار،يخىءارا)طومجاسمنلوري

وايزالد؟توربانواءخرراخبةةد"واءخرالى(55)4591

الذيفاسطءن-!ارانيرونالاخرفي"طوارىءمجاسواءضاء

(53)أكا3ء517،ث!!!كثاح،3هسأح3ء؟ه491.13،،!!كلا3ءول

ء"!!كا.3

54()زح!أاءء؟"15ثثا!!،3ءول*3ء؟*ءكاه45191.1!!ثلاحول3

3!!ح3كو.

55()لأه!!اءم5!!كالأ،3ء!*ء!هثح3ءط45191.3!!!الأولح3

3،!حظ5.(أح.!ولث!ءكل48ممم،5311؟ءاأ"ح)3.
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للعلافات4الفرعهاالجنةقبلمنالنظرموفعنذاك7كان

وبناءبولآمةل!سةكوولذلكجديأعليهمحرضاطارجية

االبنة،فيهلتنظرجدبدقرارنصالطوارىءمجلساقترحعليه

عنهارضيخط،كلواةقق،تنظراالجنةكانتالذيهـارفالة

نيالموقفنيبريطانمامعبالاثكرادالب-ثوهكطكرومنالرئيس

وة-د.أميريانكلوفقيقلجنةطررقمنبرمتهفدطين

تتتمرلأناستمدادهوأددىذاككلىالطوارىءمجلساءكرض

هد.بحل)الج!وريةرنيسأبداهالذىالاهتمامك!موافكتد

أيفرالتحقيقلجه!ةءلىالموافةةبانار-ويوقد.،المشاكل

.الهبرةعرقلةنيصزيدممناهذلكلأت،أ!ييون!يةابموقف

السطي،النهوذ)ع!ارةاسف،لءلىايضأالاعتراضوأر-ير

غيرضروريهذااءتبرفةد،المنتددةالدولةمعالمخدةللولايات

بانالتدخلبالتخصههـصاتوضيحاالىحا-ةثمةبانأيوصيقدلأنه

لتدخل!!لاميرياالثمورلىاونظهـآ.،آدءقصولسالهسكري

الاحتمالهذاذكراجتنابالافضلمنانارر!ؤ!،الهسكري

.إتحدةاتيالولاا،نةوذ،بهبارة،السد!طأكفوذاع!،رةلابابد

مجلىترارفيلابه!دذلكءلىدثدة"طوارىءمجلساعترطىو

بالدخولللإ*دادحماح"ضروريمناز،فيهجاءالذيالث"وخ

.الاةتصا!تالبلاداطلماتمن،مملي-دلأةصىافكط!نالى

مناتبهضهمواتترح،وخطرأمص"مأا،تيماسهذااء-يرف!د

ام!لما!ا-دوصاقصالى"فلسطينال!ي!وديدخلان"ضروري

،ريولةوء!وطق،إر،!نالمهرأضتمآخيروأ.،الاقتصادية
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مؤ"هـبكمورقل!لتينمتداوكاتالالتل!ا،ارو"الديموقر"والدولة

ط3وةدملأتيا!!ابآالا!راحاتمنالهدفوكان،مأرفضأ

ألي!ودلأهدافالكونفرستأييداكتسابهوالطوارىءمجلس

العومية.

ا!قبقةتكلنالصحيحالفبيررضعأاشوقهذاكلفوراء

اللا!ينبامرمهف!ن(فقربهالاميركيينجميعكانبغاالقائلة

حق،!وديةدولةانشاءبامراطدذا4ءثتهينيكونوالماليهود

فانه،عوديةدولةانشاءيؤيدقدالمامالرأيانفوضضاولر

.القوةباستممالالاالهدفهذاكأكيق؟ممنلمإذاذلكيفمللن

ا)ص!ونيينوالزمماءالثوخمجاساعضاءمنعددآانو*ا

مةدارؤصثأ،و-"متظدرجات!هذهالضحفبمواطنص!عروا

مجلسءضوبر+إصةفرص،لجنةتإجمأفتم.الاضتلافمنمعين

لتنظر1645عام(نوفل!)الهانيتشريئا9فيغرفيالشيوخ

كلترارتديلهعرةمتانلهاصبقواليالمتنرصةاراترالةفي

غافيالثيوخمجلسعف!وبتةدمالذكلما113رةمالفوخمجلى

االجنةءلمةدتوقد4591عام(نوفبر)الثانيتثصرفيا6يرم

ونكيجة،تثااثتفياطارجيةلاظرحضسبساتعدةالفرهـ4

بالتأييدا؟اعيىةرارافاذاطار-ةالعلاقاتبنة-ررتلذلك

.)56(131رق"

(56)!!نا)ء"0،،53ء!ه؟ك!ءا!!،35س!،3س!،،دا!+340أ!!ل!ة

س!!،س!اته+ههءول5"لاث!!!*ه!ص!ول.!.!ه!ص83د،،3
ثلا(!5طهولمط"5ول!+وليا!50ه"؟؟حيم،4591).
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بان!!مهاينة7مالضابت(نونرثر)الئانيتشرين92وفي

مؤتمرفيكرومنالرئ!سصرحعند!ارصهرلةءله"بواةقارألالر

الىحاجةمنء،يمدلما)قراركلإوافثةاتمتاذاباثهصصفي

كلالاتةطقتماتبقكانالذياميريالاف!كدالتحقيق

امانويلمنصيه(ردآصريحلأةهذاوستجب.571(اجرائه

اكدإذ،الامير؟يةا)صيمنيةللنظمةبالوكالةالر؟"شفومن

شهرفيتقد؟4قبلا)مرارمم!واؤقاقدكانانزير4وكرومنان

الناف!رقسهيردافيدووصف.(()58اكتوبر)الأوليئثس

،،!طك!1544ظءولحء340""كوردرفيلادلفيا"فة!بلص

الابيضالبيتفيءقدءفىتمربمدوريةارر2رنيسنظروجهات

الهجرةحررتواطلاقحرةفا-طينايراد)"ممرةمؤيدةبا!ا

ضرورةكلايواة-قلملانهودية3دولةاقامةةكرةضدلكن

)9115ءرقىاود،فياعصاصكلحكومةايةاقات

دفاعأو،فتواغةرالفوخباسعضواؤكلمذلكاثرو!

الجهوريةرئيسالىوج!51كتابوفي،قرارهماثسوععن

لأة!مدانانكرا4591عام(سمبرد)الاولكاشن6بتاريخ

.)06(المنمريالفييزكلمبنيةاو،،دينيةأورلةاقاءةهو

الضمانةهومطلموبو5صاكلانالشيوخياسءفواقالةقد

)57(ول+ل،،اول!،،،ث!ه،ءأحء؟*ء57*.4591،03.أ.!

)58(أ؟،.4

)95(ة"أ،.4تءس!!!3ء4591،5.6.أ.!

(06)؟!رء+!!،،ء*كثاأ!!ء3ا،ءول،،،،ثأكللا*(ء!ءح؟*س!3،،4

54-53.،(4591
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ثانهمنوهذا.اةلسطينالدتولألي!ودمنليشاؤونمنلجبع

سهؤلةونود3اليانبالممنى(فةط)ديةو-3لةدو"فدط!نجعل

كاأ؟ثرالا-نمروريةةالةهـاركلالمواؤةةانو!ل."الاكثرية

!!روريمنانات!إيقابئةف!متإذالاذ"،!!كاوةتاي

وفي.هذهالا-تةذراعةوي،للي!ودااةطوء،اله،ودتحقيق

مقتضببرد!ومنبمث491هعا!(بردير-5)الاولكانونا0

ناثأنهمناللجنةتحيينانومتةدانهوقال.الرسالةهذهكلى

جهودهمنينةصانبات"لواءنروأكدءةيدةضدمةيؤدي

مملىاستمرذلكومع.فلسطينالىا!رودمنالمزبدلادخال

الر2أبمدي!ونرسال!و"مجلسيتتتهقراركلان،رأيه

ءضويخشىلمواذ.13")61(ددرا-ةتاءتاللج!"ؤءونانبمد

!فون12فيتقدمالجموريةرئيسممارضةواغنرالعثيوخمجلس

ال!فوخمجلسإلىصلائم،خعرير5،91ءام(بردرسه)الاول

)64(
)ديسمبر(الاولكانون01بتاريخواغنرالىترومنكتاب

قويت.ربمافلسطينملف-واغنراورأق-5(91عام

الذيبينيتوليممنكتاببفضلترومننظروجهة

يهودية"دولة"المبارتينأستممال"انلندنمنكتب

كبيراضررايسببتفسيردون"يهوديةكومونويلث"و

الىبينيترسالةتكررتوقدانك!لترهفي"جدا

عضوالى"سيشخصىكتاب"فيالجمهوريةرئيسى

واغنرالىبينيتكتاب،للاطلاعواغنرالشيوخمجلس

اوراق-(!اهعام!ديسمبر)الاوا!كانون8بتاريخ

واغنر.
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ففي.)44162رقمالثوخلمجاسالاجماعيأقراراءنذلميابة

عنها(نصهوصا-بالوالواقعنيارا)ةسات5ت!معوئياك،1ذص،

مم!فكطينبناءإلىدء،از"اذابثيالادوصكد)ةوروءدفي

ت!وتأنمنبدلآاليموديالةوميالوعانت!ونأناصاس

كانوق71ةةك!ا.-ةصادةقوه!فيردو؟ديأضأوميأةووطنا

مشروحكل4يرخالثمجاسوافقأ!51عام(در-مبر)الاول

61فيكوابمجلسعلإ،ووافق،ا)مدل،ؤت-ئرواقرار

الةراركلالمصادقةبذاكا)صما!"داحرز.)63(الاولكانون

التياطلةخاتمةكانوالذياعتراطىءيى،فى-3دولكن!الذي

الفذكروةد164!عام(ةبراير)شصاطفيب!ااثرءو

فيلأ!م!ونتصهارلاا

الذيحالاولفيالصلابئن!يجة...فةطكان...

)62(

)؟6(

الاولكانون15فيالمؤرخبينيتالىواغنركتاب

القرارعلىالمصادقةتمتوقد5؟!أعام(ديسمبر)

لبعةفنالبكاملهاالخارجيةالعلاقاتلجنةقبلمن

عضوالوحيدالمتحالفكاناذاواحدضدصوتاعشر

)الادارةايدالذيكونالليالشيوخمجلس

الحقيقىالممنىفيهومشتركقراراخراجمن*بدلا

الجمهوريةرئيسقيعزويتطلبلانهتثريحياجراء

لمجماعياقراراالخارصجةألملاقاتلجنةاخر-ت

الاولكانون13وفيالجمهوريةرئيسىفقةمواايشعهـلب

دانيالالنوابمجلسعضورفع،!اهعام(ديسمبر)

نف!ه.النصفيهاستمملالمجلسالىبالموافقةقرارأفلد
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امضألالصهاينةزعاءءننيابئالمملنيءواذةيمرفلا

اررلمةتلكؤيدفومنايمانويلوالدكتورسلفرالد!ور

استطاعان،أميركاص!اقيبهاقاموالتي-هاوملاالتي

الذي-ارضةالمهجداراتتراقالاميركيال!ونغرس

.164فدط!ن)ارقراقرارتم-وقدالوطنيةالادارة"اقامت

بردا،وخجاحبرفكط!ناطاصالةراراقرارمنالرءومم!

لك..--11-الاث!رخلالامرهافى!ثمموكتب،ا!لنهمر

ذلكنياددبان:)165ونيةالصبإةصوراتااحدىوقالت

برلماءجايأالهامالرأياذماننييراةقه!ا)ةهـارانو5

عندماانهإلا،السيا-كطللمملفثالآور!ونتصورهيمكن

وثمةالنية-وءمندارء4عنهفيمأكئرفمالبههلالقيامتم

القرصصسمالة:ء!اخاصبنوعالأمراف5يثهةانمثالان

نوفبر()الثانييئشهـثسوانت!اباتالبريطاني

-.لبريطاناالمعاديةوالمظاهراتألبر!مازالقرض

مائةبادخالالةافهـ4الامير؟يةالمطاليببررطانيالرؤضنثي!4

الىبافيناوج!3لاكاماتونليجةآفورفاسطينالىلاجىهالف

نيويرركفياليهودباصواتآ--ير4مهتهان!االمتحدةالولايات

يرجحوااناطقالاصليركيينالواطنين"ان-إفرالدكتوراعلن

-حومة-شتطيعءلودسألوا...ا!ونفرسافيثليهم4الى

من-ةطمهماانيبدوطحومةقرضاءط-اءإتردةاالولايات

)64(ل!،كهـهث!"94،،اءولطهه!،،،ث!هة!ول.!.44

(65)،،5ه!!ولكه3!ي!يماطلا،،،ءأ1(*عحيمول"ء63"4691)،.7
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ال!ثيوخمجاساعضرواتج1661،لهفه-4لا!لاءهـ"عهود

قا؟لايهلاظهـاطارجيةءلى،فيىيوركمنو؟لاكلا،بدوواءض

وهيا:إزيةللفااحصدىكرديد،صوىزكانلمملاحظاتهان

منباتانهلدر-4قوياالههلردكانو)قد.،)67(الساميةضد

رطاذبا!ابرلأةرضءلىاكوابمجلسيرافقاتةيهالمشلاكوك

دولارءاهيرنوحمسصينممايةو-5ملياراتثلاثةلغالهطالعظهى

ايارث!فيلاثبوخمجل!عليهوافقانسبقوالذيصيامير

اء!اءمنباء،يزيرركدمنبلمرالنائبوكزءم1(مايو)

مشروع"ماص4نيالمتحبنللصهيوفةدفيالمؤبالحرؤفرس

اعلنالذيوهوسادالمحتدلوايزالدكتوررأيانالا.القانون

الممارضةانإذالقرصعلىءوافقن!والرضىعدأمن،لرغمانه

الكومونويلثشعوبلجيعالمماقبموقفافاذاصتعي

الذيوهومما.لرايعنبلومالنائبوعبر)68(،ال!برطافي

الةقائلألغأفةد،الحكومةسياسةتأييدالىاضرىمرةصس

المتحدةشطلبالولاياتمصلحةوانإلصيمنيةالعرضعلاقةلا

نمالمانوتمث!روعانومع.)916الامرهذافيايحاباعلأ

المصلحةصألةمن"صهاينةموقففان،اضيرأعليهالتصديق

المؤرخقالوقد.الاميركيينبضعندظتسببالوطنية

(66)"*حك!!!أء3"38!"1،كلك!،ثأ1(لالماولء6491،31)،3.

2(67)،.684،لهاثهحول04691،7.1!.7

هـ(8)ةول.4

إم!!3!ولهكأ+.ول8،!،3ءأءث!+،"كلا8ولتءث!؟،،"عء3"3

(ء*ك!حلاكل!53:،ول!لماهولحول!،*هص!،لأ!4891)،.!.26
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ل!ن،عايهكانتماغيركانتالنأيحةانلوابايليتوماس

اإتجنسخيرءخدماسل؟ءنالذيللفررصارخمثاللدينا

وساد.)017،ا؟ديد4وطةءلمؤوقغذمهالاهـيركيةبا؟نسية

)بدلآال!هـضا-ب!اطانا)!+يرنيةمىالاوصا!ل،فيف(االشمور

موجةصإبكان،لضدنح!وء،ءلىفةطعنهيتجانمن

.97()،اللاساميةمن-طيرة

فيكبيرةصظاهرةهـاءت4691ءام!روييو)ءوز13وقي

ءلىاحتجاجأالطوارىءبلسافباثسباركار-كاوماديسون

تحارببانع!دوث!علإع،الي!و!يةومة11،1=ركةك!الاتحا

.،تمل!،ب!علج!دأف!سطين*دجانبفي"يالاميرالصهيونية

واثنطنفوزصفجماناليهرديلأشهور3خرعرضو-دث

منلاف3ارسة4691عام(يوليو)تموز15و41يومي

وديالف-0013بدضولهؤلاهوطالب.اليهودالمحاربينقدامى

منفرةةلت!ئكيلاتمدادمعنايضأوعبروافلسطينالىمورأ

فلسطينفيلشدمةالجيقنيكانواالذيئالاميركيين/اليهود

والبطاقاتوالرسائلالبرقياتآلافتدفقتنفسهالوقتوني

نعومكانتصينفيوالكونفرسالابيضالبيتعلى!البريدية

واشنطنفيالبريطافيةال!سفارةاهـ،مالكبيرةالمظاهرات

ساعدتوةد)72(البلادأنحراءكافةنيالبريطانيةوالقنصليات

7()فىعي!05،،،،ل!!ء*33"!علا+كل!ء!(6،3،)469!-7

72()2،ولهث!؟دعها!لماحم!5*ههس!ول.!.ث!لم
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الهامالرأيانكهإ.اجتذابءلىمذهأكظطضروبع-.

6.91ءام(اغسطوس)آباوانلفياز،يثالامير!ي

.()73فلسطينفيأليموديةلامازاعلى-ةطفيةاكثرصبات

-.النيابية4691عام(نوفبر)الثافييئتاثراتخابات

انتخاباتءلىلاتأهثراصهاينةاءاولاتمسألةستااجاننامع

التنريه؟*عن،تيالا-لافصلفي4691عام(نوف!بر)اكاني-ئثمرفي

كس.المطالفملردمنشيءءنأسفرتاديى-ةهذهبانا،ن

الصهيونية،المواليالاسبوعيةادلةفيبنلإوندافهدكتبةةد

تنكرواالاءيركييناليردمعظمانقائلأ،ويكلي؟ونةرس،

"ص!ونيةجملاوألي!هوددةالاصوات.ئظيمالىالراميالبمود

ادركواالاميركييناليهودانوقال.الانتضاباتفي-زبيةقضب،

الاوصطالشرقفيعمياصثناتقريرنيصا!تنحتلفةفاياةأن

مابمثلقيامأالجلارياطزبا!ارةنيصتؤدرالقضاياتللاو)ن

الاتتراحفانأوهكذا.الديمونراطيالحزبا!ارةنيقؤثر

ةالس!يابللةوةعرفاتشكلالاداربضدأجحةحملبانالقائل

عدمأثرت-ثدالاعتباربحيناضذهبدني"ضروريمنالذي

الصهيوفيالضفطافىويظهر،)74(.لهيؤسفصياصتفهمو%و!

جريدةمحررنثرهبيانمن(نوف!بر)الثانيتث!ريئنيقويأكان

)73(3!9ء!!اولء!سمأ؟هاء،!؟3لاكاهعءولوله3،ح+حل!!ل!-5"ه

.+هفد8.!ولولفى.9.هـ498

(74)،!ش4!ءل!!ول5"!،3ءا،ول4ء+ل!كأح!ول28ف!اه!كه"01

5"ع!ك!!!ه،51!لمط!!(ء!"*ءححع6)هـأ46)،.7
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:ةاللزبرءهـاةلزسوهاالتابمس

ايتةالصميأهمماقا"-الا؟هـاهلبصاااءةتيااة

آلوسائلهـذ!صدا!الذفي

زظرلتت!!الذالالاالاقهصادية

.)175متايرة

وراتاتت!نلم-.الصهيونيةصفوففيالافثسام

بلاليكوديةالأوصاطفيالنةمةسبب15وحدالرحميةوف"الص!

برزت1)قي،الاء-لايماتمهركا"بفضلوطأ!اازدادتالهلبة

تا!ت"قيالمحاولاتعنهذاونشأ،6،91ءامخاصبشكل

ليلينتهالواستطرد،134صليلينتالكتابفيواقتبس()

التايمسجريدةكانت":الروايةهذهتفاصيلشارحا

بسيا!شاعرةوكانتفلسطينتقسيمممارضةعندئذ

نيويوركجريدةمقاطحةأعلنتالتىالضفطجماعة

ارالاصمنهذهالمقاطمةعملتفاصيلوبقيت.تايمس

9!*ر+،34ح،ءولبس3ميداتفيتوملأالم!

ملكالمشرالحديديالصندوقفيمخبأضخممملفوثمة

الاختبارذلكعنيتحدثاليوماحدو،سولزبرغر

تريبيونهرالدنيويوركجريدةتتوانىولم-..المخيف

ييتايمسنيويوركلجريدةالكبيرةالجمهوريةالمنافسة

جريدةبهوضعتالذيالحرجالوضعمنالاستفادة

جراءمناليهوديملكهاوالتىاللاصهيونيةالتايمس

فيوسعهاماوبدلت...فلسطينبثأنالناثبالخلاف

كدهورتولقد.تايمسجريدةقراءعددلانقاص

التقسيم.تأييدهاجراءمنالجريدة
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جديدةسيا-ةبشأنأميركاعو!با-مالتكلنحتلفةجاعاتبها

3791آء!اوني.7()ةالتة-يمازاءيل!!وديةالوكالةاتبعتما

دصورةرةضتالحطةلكلللتةسيمبخطةببللجنةؤ!دمت

إلىا،تنظرأانهإلا،)177والعربيى!ودقبلمنجازء،

نالندت2ملت،أد*!قوةوازديادالسياصيالمرب)صلب

أليهوديةالوكا!هانوبما.النحاحفيحظلأتق!حلمثمروعي!ون

نةدالظروفتلكنيتوق!4يم!كنمااقصىهوالتةسيمانرأت

بلتصورمطلبوضعممناهذلكانمنبالرفمالة!كرةتبنت

اطدودضن،3ودب،كومنواث،نشاءالةاضيوهوجاؤهـ(

الصهيونيةانظه"اعقدتءندمالكن،"لاسافليالتارية

،4691عام(اكتوبر)الأولتثمريئ28نياجتماعهاالاميركية

فلسطينبكل"اليهوديالشحبحقيؤكدقرارآافذت

سلفروادعى1،منقو!اومجزأةغيرالانضدابلمحتالواقعة

السلطةلهاتكنلماليهوديةاوكالةالتنفيذيةا!ث،بانقائلأ

.(78بلتمرر)نحططفيإدرجأاصيالأسااالصثيرنيةسةيىاتغييرني

اقصىيمثلالوكاالهموقفانإلىاعتراضاتفيطفرأشاروقد

ضروريأ،التراجعمنالمزبدكانولوحتىالمطاليبمنيمكلما

يةالص!وةاهدافقيقفيضصلأالأملرأىلذلك

قالاذلكرمع.الوكالةسياصةاتبعتمااذا،ال!لاب!كية،

)76(!!هل!"ك!م!،لالمط!ول"!3ء؟تس!حء!(.6)4691،.8

(77)ف!أطع،!.232؟.

(87)،،!*!!!اا،!ء!حمع!!"،(5*لأه*ءء513)أكلالو)2
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...اب!تقدمتاذاافتراصاتايةفيصينظرونالصهات4اق

الاصاسياطاجاف!ووةد(صقأمهدولةورأيناهاالحكومات

كانتور؟ط.)97(المدالةومف!ومناالثوميةأعانيناوكرضي

لن"معيتظروفلمحت،نهال!ولفيسافرطريقةهيهذه

الامير-التأبدكلا!روعاصصلاذااي،8-يمأكيرفض

الصهيونهتالجاعةايالاميركيةمزراصي4ومنظه،الرحمي

المطلب...،أصلمنتحمل،نايضأهيتمدتالدينية

المقررةبرلىودها-خقلةودية-3دولةظقالىالراميالتاريخي

ألي!وديةاالىنةفانالاضرىالخابةومن.)08(التوراةني

ومملى.ادكالةوضف"الذيالتقسيمشروعادتالاميركية

هذاانبروسكوار.مجوزبفالقاضياللبنةرئيسقولحد

الديموقراطيط،ابادىءا،لففيالادامممامقبولاطل

عنءبارةي!ونلنفهو،الأميركيأأليهوديةباللبنةاطاصة

نحططفيالصورةهي،كلعربيةاكثريةصاكةكلوهـيةشية

دولةاقامةسيصةهـعنبل،بروسكوارنولصدكلبلتمور

المواقفاكثركانوربما.)98(روديةشيةتوبدصيث!ودية

كلدعتالتنالقوميللتحررالحبريةاالحنةموقفهوثطرفأ

ةهث!نةسهاوالوكاله،الجبن،اعالمنمحلأالتقسيممثصروع

)97(ط،.84

)08(!ك!فص!،،طع!ءله،?ك!"،"طمم!،كأل!.025

)81،"،!هـهله5!ايءولح!!!ول،،يا!م!مه،!م"!!
*!*(كل!353:،3!-،+ول!3!اك!5كه،لا+،،-م!أ)059،

--.!!ث!لمحمر:
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كاتالذيإكطالما3-ونيالصالمؤتمرانإلا.)82(،ص:ةرفة،

بالفيا!،6ء-ام(ديسمبر)الاولكانونفيءةدهآءةرر

التي!إصةفيالن!ائيالةهـاراكأاذر-تطيعوحدهبسويسره

افاء!ايجب

اط!ومةكانت-.الصهيونيةوالاممتراتيجيةبالمؤتمر

مؤتمرازمقادموعداجلتقدباللمؤتمرت،ااحترامأ)البريطانبة

ا)-اودبةللوكالة-دبدتهفذيمجلسانت-ابيغليملندت

حصلالهممسانإلا.)83(للىفاوف،صرقي!لاحيةلهتكون

الاش!تراكللوكاله"طحبانأرفضأرةضااؤ،هـأليهوديلاق

انقلابأاتاطفقةكانتالتطورهذاوراءومن.لندنجمؤتمر

الصالمية،ةأليهردصفوففيالقوىتوازنفي-!لقدعنية(

حصنخلتعنةلخسينكانواالذيئ"الث!رفاورورافيهود

للمهر،يةا-.--.ا--4،الصهيوف

ق:الاباتأليهودحتى691،العامحلاننرا.-إلامير

د..-.نيةميزع.نيسا

005629إلىارتفعاميركافيالصهيونية4المنظهءاعظعدد.فا

17محومنعددلمالعالمنيأليهو!ناانحينفيءضوآ

(ل!8"،،3!،،،ثأ(3ح-،"تعء.46913)،23.

(8كه)ول.+.كا.35حث!)3ة+،3،أكرءلأأ3،*،خمع!"أ+!ل!،،"،،*!ء

كه!!محاحاء!ء*"*ةه"!،حمعلاأ،،(ل8لهاول!+4،

.3،(4791

(84)أ"84.
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كيانهالاءيرأ!م!اينةاانر؟ا.85()!لهونأ11يناهزماإلىمليوذأ

ألة،م!تبةةدمنطود(385بينمنمندو،(121م4؟ان

.!391ءإممنذالأولالصيمونيافى-رافيرئيسيأآدوريلمبوا

ثكلتا)قييركيةالاهلأصهيونصةاكظمةرأسء!-لفروكان

.الاصواتمنجموء4أصبر!وتأ56ءددمالبمااخاكأاباصو

الص!ونيةانظتارئيس،ئبنيومانوايمانويلع!لفركزءموقد

.لندنمؤتمرفيثتراكوالاالتقسيممئسروعمحارب"الاميرقي

وغيرهوايزمنالدكتورجانبفيوقففقدوايزالدكتوراما

معالمفاوضةفيراغبينكانواالذيئدأو!يةالوكالةزمماءمن

النهمائي.الاقتراعفي-لمفرامامفشدااغمالايطمانيينالكل

-وتأعث!رصبصةيةباكثربكمورنحطولمملىالموافقةواعيدت

رئيسصافروغين)86(!دنبمؤتمرالاض!تراكفكرةوهزمت

لد!الةلتنفيذيا!لسمناعضىاءستةمقالمؤلفالقسصم

المنظمةمناثنان!مادتةوالاعضاء.)87(المت!دةالولاياتفي

وواصدهاداسامنوواهـدصهيونبوالمقواثنانالصهيونية

فة!السياسيةالاموركلالدوليالانرافاما.مزراحيمن

يتيمأتتعررالذيشرتوكموثىادارةلمحتبقاؤ.تقرر

وايزمقالدكتور،يىاطلاقرفضالمؤتمرانومع.واثنطقني

(58)،،كهول!س!07،!*ا!1،3يم!،،،055ح0،5(كهلما"أحءولول")

ش!.33-231.

186)،،*!!لهوله!،،،"ممم*أأأ(!ءحح"تء4913لا!!لها!!+

،479!،3ط18.

"78)،-،ول!ولاءا"ة،!،)!ءحيمول؟ح469،1033،!.أ.
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للؤتمرز!نلم5،رثيسماانتض-ابهلاعادةكثعرططلبمما

ءلمه،الاطلسيعبرمنتاوئيهاحدلاحلال"ال!دا؟رأة

!!اسيتتذأاقطالتاليةالسنةخلالزعيمبدوقالهكاء"ضلبل

ألي!ودأت،:تانلأصيصانكرو!بولةد.ا)8"،ترار

طيحواأتعليهمصتمرونبلاء4ليس!واالفاص!فين

صهاينةعنعبارةالواقعفيهيالتيلأمالي،اليهود!،لحملمات

)88(

الاختيار))كتابهفيالقوىفيالتحولهذاعنوايزمنكتب

كانلتد،تاللا442ص(+زعءاءولةل!ء3هع)،طأطوا

فياخرىمرةواضحاجحلتهفقد،جيدافاممرو...قفىمو

علىالمبنىاحتجاجنابأنباعتقاديصرحتاذبالمؤتمر

فيكانعانيناهاالتىالمظالموضدمالنا1خيباتضدمبررات

المزائمالمئبطةللقوىالاذعاندونوقوةفبرتقديمهالامكان

كبشمضىفيمااصبحتالسببلهذا.الحركةصفوففي

المهاجمونعلمواذ،البريطانيةالحكومةذنوببسببالمحرقة

سددواالجدوىعديمالبريطانيةالحكومةعلىهجومهمإن

بقيادةتقريباالاميركيالوفدنصفوان.علىسهامهم

غوريونبنبقيادةالفلسطينيالوفدمنوقسماسلفرالحاخام

الامريكئلمالظاهرففىاعلىالقضاءقررواقدكانوا

ارسالضرورةمسألةحولدارتالمناقثةاناذ،شخصيا

كانتالتىفلسطينصؤتمراتالىمندوبينارسالعدماو

يناير()الثانى!دانونشهراواخرحوالبىلندنفيستستأنف

تقررولقد.البريطانيةالحكومةمندعوةعلىبناء7(!اعام

القرارهذاواعتبر-مندوبينايفادعدمضئيلةبأكثرية

بى"الثقةعدمفيكتصويت

918
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33معظقيالذيئوزءلائهسلةرنظرفيذلكيبدو،؟امير؟ا

.98()،الج!لكلالأوسطالثرقبيرن

الردورسيالفإطقسافرأصبحبالهـؤتمرفيلةوزه4وز،هـيب

في3يزواالدكتوراءانوتد،كهةالاميرالص!بوذيةداصم

إةظمةاءعءلاقا-،كلةطعنها7491ضام(يرتا)الثانينكانر

التفاآص!يوف،ا-لالأبتماحلملانهاميركافيوزهـةالص"

ونوردووبراندإسوايزمن4ص!يوفمحل...الحاليالحطر

آاطاالتتفيذيا!لسوايزها%3وفد.09()،وهركزل

وغيرمقدصةءير"ءط-امحلهانبالهـفىتمرءنانلثقالذي

كانواءمومأأصهاينةاأتدسءةتبينذلكعو.،ءدودة

كيةالاءيرالصهيونيةن،1تبطينوءةاؤتمرامةرراتعنراضين

وسيد%طه.119(المالمهةاطركافير:رر--ادورأا،ق-خلب

هراصلمنالأخيرةالمر-لمةاانافلصافربزعامةالصهاينة

ا!اسةصلبنيبلتمورمخططالاد!إلىالرابة-*دلم

ةدتفوفيسد-جهقالذيالتصروسهصم!د.4الاءيرياطار--ة

.ا)5.يى،ساةرزعامةفماليةكلماالتاروخذاك!نصنة

)918ط،.84

(59)،،ثهطهـ+!لهاأا8،ء!،،،ل!ث!لها3!لأ7491،5،!.4.

191)،*،كلأءا*!،5!ةث!،،،!*،كأمموممم،(له!!لها+ك!4793.243)"

.7.2

.!ا
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دسلممئاالفضلا

-11451147ولمجوصضترو!نالض!ييزضص

روزفلتالىفيسنوفي-.الفلسطهنيةالمسألا!تسمترومن

فيإماثمانيةغضونوني،4591عام(ابريل)نيسان12بوم

منثأكيداتكلالحصولبسمونالصهابنةا-ذالتارد-خذلك

الديموقراطياطزبقطمهاالتنالوعودعنينحرفلنباز"فلفه

سياتايةروزفلتمنيرثلمكرومنانالا.الراصلوالرثيس

ضنأبقولواانالصهاينةصسؤل-طإ؟بشأنإهالماواض!ة

الجهوريةرئاتمنصب!امبآ-لمكرومنكانواق.مو-ودةبا!ا

منصيث-الص!ونيةجانبفيشدرددثمورمشحوق-ووسط

جوبه-)9(فدطينبثانمكتوب؟لاميت؟برثحةكاناشه

)4(

اناعارفاالاميركيالثعبثلثمنأقلكان5؟!اعامفي

.أح،كماز!!.!.132البريطانىالانتدابتحتفلسطين
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ينطوي؟اسلة"منوشدةصراحةاكثربصورةالجديدالرنيس

اقتصما!دتأ!ورمناطرببمدالاوسطالسمرقنيالموقفعليه

.)12وستراليص4وسياسية

مكتبهفيكرومناسته*-ل(لابر)نيسان02صباحوفي

اط-الةاء*ريةلرئيسبسطالذيوايز.سصكي!ينورالدكة

عنالحاخامولمحردث.النازيالاضطهادصطيا-اليهودالسيئة

ثمومن،اللاجئينتوطل!اعادةسليةعلي!افطريالتنالمعثاكل

ااةابلةزكنولماثهـرحةاأليهوديةالدولةعن-ديثفي،ضل

لماظرأ-برهقدكانلأنهالجهوريةرئيسقهلمنمنتظرةفير

تايمكنهبانهررومينالوقتذلكقبلستاتينيوصاطار-ية

وتميمدأ.ا،(ريبا)8المستقبلنيلهالصيمف"زمماءزيارةيتوقع

لرئيسلأص!يونيةاهداتستاتينيوساوضح9المتوتالزيارةلهذه

فاسطينالىالهدودةغيرالهبرة،الىلرمياثاقائلأالجهورية

التنالملا-ظاتالىونظرأ.4()،هناكحوديةدولةواقامأ

الملاقلأيدركاولميمرفانهيبدوبعدفماارر*ريةرئيسايداها

الستراتيب!يةرجالاذهانفينشأت؟الهدفينهذيئبينالاساسية

ح03ص!!53ءح!.ولك!35!اء5!أ!م!ق!!"!هألا*ة،ولصأ

ول"ءدولءلةس!"كحي!،،،هول144ءل!!3لاثا5ول3ول!أ،1(ه-ء

سا5طء7491،3)،61-104.

+!+8عكم3.+لم!أول!+،،،!ول*هةعلأ،،(3ء!53؟!?8-

كهههول3)،(8+ولءأولح.،5591)،!.76

،؟40.،1،(كمء!103+3!!أ!ول4+55ء)،(+"ولءأث!ح."

.231.!،(659،
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مصالحنوضعانمجبانهالىاطارجبةإظروأشار.الصكبونبة

قلكمملىوبناة.فلسطينمسأالهمماط"ءندالاءد9طويلةالبلاد

كلاالتقليديالاءيريالمطفبين"ز؟انصتاتيدوسصاول

التيفا-فيفيالتوطفيمشكلةوبينأمرلممم!المةلموباليهود

فيايهوداباصبمماوأعقأبمدمساثلأكلىقال؟تنطوي

جوزيفتلة"عن!ةالخارأظردبيردعملقدو.(.)،اوروبا

باصبوعينذالمث!د"ارسلالذيبالوكالهاطارجية!ظرغرو

منبالرغمغروقالفقد،اء،وريةرئيسالىفهةاظمهلمومات

أعطىفقدالصيمنيةاهدافبضء!،را--لالرئيسعطف

)6(،صريحةارتباطات،اعتبروءاتأصيداتايضأالحرب

ابئاالمكالىروزفلتمنرسالة7خربةصغرومذكرةوأرفهت

ايضأمحهاوبمث.واحدبراصبوعوناتلقهكتدتسهود

الاصليةالنسخةانغرووقال.المللامعالرنيسحديثخلأصة

وأخذ.7(اروزفلتمستراوراقمعا!ائمتقدالخلا!ةلهذه

اهـقياسا-ةاالمقاومةءنترومنيئبربالوكالةاطار-ة،ظر

*دله.دولةلا-امةءاولةالةجر!اذاالحربمنا3تومهيمكن

بمدالموقفهذاضطر،مبوفوحادركروزفلتانغرووتال

.)18سحودابئمعمحادثته

لترطينالههـببداءالممامعالمأكانانه-روعنويقول

!-اءتأ"كان،كيينالاصيرمنغيرهيئك!ليرلكنه،"يهود

)5(ثلمة!8+،ول!.96،1)6(3+،ث!!وللا.1،ح!13

)7(ز؟أ.4)8(اول.4

،1*3-الأمبر!؟الصبمنية391
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كرومناخذواذ)9(.،اوروبافيأليهوديبالشعببرلايامنحل

بالممن!الذيلل!!ودبلفوروعدفيالراردة،قوميوطن"عبارة

نامابصورةتصور،بعيدزمنمنذالبريطافةاطكومةكركته

اثخماهففي،الوثيقةبتلدصهلهالمصيرتةهـيرفيودنمهدأ

رطهقالمانهيبدوأليهوديالشمبع!المصيرتةريرمبدأتطبقه

ناذلككلز!.فلسطينفيالحربيةالاكثربةمم!نفسهالمبدأ

الذيئكلبطفهمدفوعةكانتالموتفالىالاصاسية!ومنذطرة

.الكبيرةبلفوروعدقانونيةالىوبنظرته!لمرعنصريةمننجوا

وجودهاانوافترضوظروفهاالوهئةةةلملامحتوياتنيكيثفم

الرعو!جميعمثلبالعباميحب...اكبدوءد"كلبنطوي

.01()،المتمدنةالمسؤولةاطكاوماتتقطهثاالتي

يطهثنانكرومنكلالصمبمنيكنلمالظروفهذهةةمط

اصةالسبكلموافق،نهالصهيونيالزعيموأفبر.وايزمالحات

نإووعد،فلسطينبثأنروزفلتحكومةب!طءمرحتالتي

يبررانكرومنوحاول.)99(لتتة!ذماممكنهوماكلدةمل

ط!أتالبتاصراب،مشورةمنلهقدمه؟!امبالاتهعدم

لمالموظفيناواخكانرتأكيدهاطإر%يةنظإرةني،المحطط-،

اءتةدلكنه.المثرديئالاشتاص؟!ير؟فايةينص56يكونوا

متلمهكةاطكومةتبتىبينما"قومهؤلاءءساءدةالام!نفيان

الاقتناعهذاارصلوقد.112)،ا،دىالببدةوطننالمصالح،

()15،.4"؟،.!.132

()2،ط،،.84.!.96
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بانهالجهوربةرث!ساعتقادانلهبؤسفومما.وايزالحاخامالى

3جرىالمدىالهميدةالهلادبمصالحيحب؟الاهمامالام!نني

دوتوحدءابفلطيناللاجئينمثكلةبربط4فالتاهل

.)3؟(سواها

"؟النظربثاقبولاالمالمباحتراميتمتع!رومنيكنلمواذ

ي!كتنفكانالذيالةموصازالةمنددلهر!كنلم،صلفهكان

الوأضحز!رئحه-لفقد.فل!طينازاءالاءيركيةالسياسة

52يوميملناتكلنيويوركمنالاميركطال!وزةرصعضو

قيديحيدلن،،نهيدابىالمرئيسمةابلتهبد(ابريل)نيسان

اطزببرإمجفيفدطيخابقضيةاطاصالبتدءنوا-دةصمرة

والذممطللحؤبالانتقابيالمؤءرفيسيمرضالذيالديموقراطى

القياآكل!ومنارغمولقد.)14(،رضه4فيمناصاعدكل

4591عام(مايو)نوار7يومالمانياا-هـلتعندمامابمل

ممس!راتمنآفورأد*دبن!للبةطالمطكلىالص!اينة-لكلا

.)15(فدط!نالىالا"تةالاعتةال

سياصةمنالثانيةالناحيةاتباعالىتروعنافطرولة!د

الاهدافعلىيحالهسعطة،مقبالرغمثأوربرضحةخلالروزفات

ا)صرو،الوزراءرئيسالى"ربثلهردؤةي.الصثيوذية

حكومتهاخذتالذيا)خأيدهتررمنجددباشاالنقراثي

(31)ول.كا.!ول!ك!ف!،"ءكأ+ف!الأ"ع34!مء،3!ول4؟"ءول!حط

*5اكا5491.4-2591،،(لأولكل5؟أ"5ث!س!4!ث!.!.3348ء3"!-

8،،ولهوللأ8حكاكلأ"53331،،ث!ءححم!طأول)5491،.!.95

14.1)!لها45ءلأ+هك!53*حم!،!.932.(51-)!3ط!+8،ول!.75.1
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تتضذالا!بالمتصدةالولاياتحكومةباتوالقانلصابقأ

اكامالتشاوردوقفلسطيننيالاصاسيالموتفبشأنقراراي

"التشاورعبارةانالىآونظر.،السواءمملوأليلادالمربمع

اتالحطوكلالمرباطلاعمثهايقصدبانهبمدف!ف!ئرت،التام

يكنلم5التأكيدهذاباندرومنتهسيحفان،اكأاذهاالواجب

الامافيك!ء،مةرصورةعطفمعمتفقغيرالا-والمنبحال

لكن،اب"مولا!4لبسلاجازمأتصريحأكان)116،اليهودية

ثكمواربةولااعتبارهايمكنالمربالمزمماءكرومنتأ!يدات

الاتجا.هذاوظثر.الاقلكلماحدالىتناةضفيهيكن!إن

جوبءندماذاكبمدتجاهاهـقيالمةاسباتفيوفوحأا؟ثر

وكثرةءطفهبرغمالقوميوالامنالحالمي!الموفياطالبوقائع

والتناةضاتارباتإواتتبلىهناومن،الي!ودمناصدفائه

منالضفطلارتظعوفة(الاميركيةالسياسةفيجامالافوعدم

.)79(،-لملااوالجهةهذه

الصفرصاعةبوتسدامرمؤالىإرت!با-ةهـكرومنوكات

رئيستأييدكلاطصولالىالراميالموصدالصيمنيللجهود

اطصومةالىاليهوديةالوكالةقدمتهالذيللوقفارركورد-4

الوتذلكفةكط.لأ459عام()مايوايار27بتار،خالبربطانية

وانيبيحوالأ.!ود،ةالدولة"لنواانبالحاح!نيطادالبرمنطلب

ووفقأ.فلسطينالىالهجرةكلالتامةأليطرةاليهوديةللوكاله

(16)!+++،ول،1،.35ء3،

)17(3!ول09،ثر.!،1ءثا
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ها.وفلسطينالإ*ديالشمبإنالاعلانتمالصيموفةللسياسة

"الاخرىءنمتا،الو)حدةفصليمكنلاتوأمانمشكلتان"

وغيرمفمةءيرأ*ديأدولةسوىلمحلهماانيمكقولا

المجلسرئايىغوريوتبندافيداعلنولقد)18(،يورأة

حزيران26يومنبويوركنيلهخطص4نياد!وريةل!كالةالتنفيذي

فيهرارالاتسيظومونفلسطينفياليهودانقائلأ(يوفير)

و-بمررت.)91(اطاجةدعتأذاإلقوةالابيضال!كتابتنفيذ

ا)طوارىءمجلسقامعندما(يوليو)تموز3يومالمطالب"ذه

ممماثلاالاميريالئيسالىمذكرةبتقديمالاميركطالصهيوني

نوار27بتاربخأليهو!يةالوكالةبهاكلدمتالتيللقترصات

بمصاندةايظاليوديةالاميركيةالا!نةوفامت.)02((ءايو)

الهبرةصياعةنيالتصاهلطلبتاذالرحميةالصيمنيةالمطالب

الةاالقولبذلكأا!عهيونيالتةهـيرفاستطاع.1912فلسطينالى

الىابرقتض!صمليونيمنلأكثرالممثلألي!وديةالمنظمات

الىيصارليمنفودوستشدآانعليهملحةالاميركيالرئيس

أليهو!طاجةوفعأبوتسداممؤقرفيفلسطينقضيةتسوية

)18(3+ح،15،و.88،،

(91)سول!وللا!عكءل!8لاء91،72ثمه)!.3.

(02)ح!"!يص!!*!!!فىولكمة،!ء*يطمي"!+سع!(-ثافط!

4اع!ول8!:ثاءش!ل!!طول15ح4كل!)3،01هء33؟ه؟ء+!ول.-

ح،،،469)،822.

(21)،ول"حأك!-لا+فكام!*54ءطامفهثءص!ا!ءهـطعه

ءه-ص!"ا!ل!،"هـ!.!!.28-627
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ا&ظماثعنالطابتا5يصدرلاولي...)122ومظالبهم

الامير!يةالاجنةب!اقامتالتياطآفان،وحدهاأليهو!ية

واغنرالشيوخمجلسصوءنخاصة؟مونةلفلس!طينالمسيحية

قراراتمم!اطصولتماتوبدمههعدورأايضالعبت

سبحةاجتمعالولاياتفيالتشريب،ادالسمحظممنوتمرمجات

فيالشويالح!ممؤتمرفيواربمينثمانيةءنحاكأوثلأثون

يبمثواانكلو-لمواميشيضينولايةاعالمنماكيئكجزيرة

منالحموطلببورسدامالىسفرهقبيلكرومنالىبرصالة

فاصط!نابوابلفتحفورآ7تالاجرايتخذانابورريةرئيس

كياواسهواصأ-طانحودية"جرةوجهفي...همصاريعهاكل

كلوديةدولةالىالبلادلضإدجدآمبكرتحويلولتحةيقالنطاق

رئيىيبحثأنالاملكانفةد.)23(،صرةفىيموقراطية

فيالاهدافهذ.لتحعيقاللازمةوالسبلالوعمائلفيالجهورية

الثانيبتاريخكرومنالى!ائلأرصالةوو-مت.بوتسداممؤتمر

251والفوخمجلساعضاءمن54قبلمن()يوليوتموزمن

ذلكفيالعامالرأيامرهاركشفلمالرسالةانإلاالنوابمن

.)24(الجهوريةرنيسطلبكلبناةالوقت

تحونأنوقررسبقكانإنهجهتهمنكرومناكدولقد

(22)02الل1،،"80!ول!هولا*مح!ه،+،"،!.38.

)23(!ء*،،ك!ط،5س!!ت،،،3أولل5،3فى.459

ل!(4)كه8ا3ءكا5"اكأءلا!،!الاكهح7ء"ولء،ة،96،،ثمهللا!ء!!4

!!!يم.33
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معال!بحثدساطكلطوفم!يبضكطقيالامورأ-دفاسطين

المعينة71تالىالنديشيرقأودون.(52)،امبوتسدا-ظعفي.لشرثل

رئيسباخباركرومنقام،وجيزةبلإهةذلكقبلتلقاهاالتي

عظيمأاهتمامأثمةأ،ق(يوليو)ةوز34يومالبريطانيةالوزارة

الكتابفيا)فروضةالقيودوان،الفلطيد،بالقضبةأميركافي

اجاتا-ت-مثارزالتما"أيهوديةااله!رة!ضالاب

الحكومةكرفعأنرجالذلك،)26(.00كيينالاميرمنشديدة

الرئيسوعبر.خمانيةتسويةلتحقيقوتهملالقيودال!بريطانملأ

عليهاينطويالتنالصهوباتففيفام!نفيثكهعنالاميرقي

والتأجيل.بالتأخيرالامرهذا

بتاريخثلبوتسداممؤتمرمنكرومنالرنيسعودة6!ولد

اطكومة"افذزالذيالموقفعن(اغسطوس)آب16

-:هيالاميركيةالنظروج!ةانفثال.فيفلسطمنالاميركية

بالدضولاليهودمنعددلاكبرالس!احنريداننا...

تستوءب،أنالبلادلتلك!كنماهوبقدرإلىفلسطين

معديبدماسيأالأمررتيبإلىيصاروعندئذ

دوالهانشاءأمكن)ذاانهبحيث،والمربال!بريطافين

اركبفلست،سليأعاسكلانشاؤهاامكنهمهناك

البلادتلكإلىاميريجنديمليونفصفارصالفي

)25(للا8+،3ةول،35،11،

26()ول.84
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.)27(فيهاالسلاملاقامة

اطرةأمريحةالكسوبةفكرةعنكرومنالرئيسدفاعوان

المفدةالولاياتصكومةكلسبلالواقعفي،يخافلسطيةلقض!

قدكانتاطربانوبما،البريطانيالأبيضلاممتابممارضتها

الخخليءنعبارةالاءيريالمونفجاء،اوزارهاوفمت

كليخافلسطقضيى،فيالسترافجيإ-جاد!با-ةعن

يحالتصراهذحمللقدو.(28)يةالهس!كربالاسبابصاسالتذرعا

الىاخرىمذكرةدمؤ!أنكلالاءيريةالحار-يةنطارة

ذلكانالىفيهاء!ثيمةضالأبالكتاببس!أنامهوريةرئيس

مطالببينو-طصلفرضمنهصود1،1كانالأبضال!تاب

المشورةوكانت.)92(المطالبلتلكالعربومقاومةالصهاينة

ثلي:؟المذكرةني

اروطعيةالهبر-عنحكومةايةتدافعالاينبش

فواتمنثلمزممانقدبمفيللساعدةمسنمدةنكن!ما

إلىآونظر...والمملنوالاس!الشحنوضاياتالأمن

تأييدعنالمتحدةارلاياتتمتنعأنينبفي،تقدمما

الفرةاثناءفلسطينالىالنطاقالواصمةالهجرةصياسة

تأييدالمتحدةارلاياتاشماءةوني.الانتقالية

وفي.الاننعاليةالف!ةاثناءفلسطينالىالهبمةصياسة

)28(3+ح،5،ول.9148-188،

002

،36.!.!"4.،!27(
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إلىالهجرةسياتتأييدالمتحدةالولاياتاست!اعة

فوءفيها"تفرصبحيثالانتعاليةالفترةخلألفلمىط!ن

الاعتبارات!النظربعينالاخذبحدوالفئاتالمد!منجهة

والا-والالسياسيةالافتضاديفلس!طينورفاهالازسانية

المنتدبة،الدولةبوصفهااللإيطانيةاطكومةو!.ةليها

عن-ؤولةوت!كرنللياصةالأولى،لمسؤوليةتقبلأن

كاا)هاتنفمذ

المش!كلا"لمحللمكرومنرأينيالمشورةهـ-ف.قيلكن

تانيءممورأظمه51كانفقد.31()،الاسا!مب"الازسانية

قلكومع،جدبدةحباةلبناهالفرصمنمجرمواألاهيبالبهود

الادنىع!الثرقفرضأ"يفرصسياسيأيانأيرىأنيشأ،لم

الأساصيالواقميةعدمظهربذلك.)132،تراععنلسفر

*دبةودو!همحدودةغبر5جرةارادفقد.نظهـكرومنلرجهة

رفضاويدركوا.الاميركياالجيوشتتدضلالابث!رط

يم!كنلااددودةءيرلليجرةالصهيونيالمطلبتاييدإناللسليم

مصير"انيظنوإذكان.باطربدولةولادةإلىيؤ!يانالا

القالمثاكلمنالنوعذلكبالذاتهوالمدىالطويلفلسطين

واالحسابمنا-مطففد،المنحدةالامماوجد!اجا!امن

صاقيهـثمةانقائلأاضافاذالمدىطويلحلكل-لفأقرر

ا؟مرهذاانوئفترطى،اورو!نياليهودالمعونةمنفىعإلى

مصلحةمنانفيهث!كلاومما.)36(فدطين،نيتأمينهيمكن

(03)،.كاةط،!.137.(31)ولة

32()4"08."!.ه14.ث!3()ول.84
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الهجرةتأبدانبالومالاميركيالرنيسيتمسكانالصهاينة

أر)دوعليه،وةالةاصت!داموجوباطالبضرورةيعنىلا

مجل!عضوبمساعدةقيومنالاجتماعموعدمملىالحصولسلفر

نايستطيعكإواغونالشيوخ

اعلانعليهينطو!مامماالثابتةالحقائقيحطيه...

او-دتدفة،ءسكربةا!ورمناليهودبةالدولة

ت،الاعتقادمناالكثيريئنفوسفيالأخيرةبيا،نه

حتىفيهالرتقدبر-شدأمصلمؤتمرفيالبريطانيةالدعاوة

جنديمليوننصفارصالالضروريمنانأعلنانه

ضكلاوهذا.فلسطيننيالسلامكلللحافظةاميركي

الحقائقدمضلدئيساوصطانواودآالاوهامنضرب

للاجتماعقطالفرصةلناثتحنم،عنديالقوالمملومات

134.)و!كةصريحةبصورةالموضوعلبحثرومقإلرئيص

صلؤاتيةفرمةاعطىإللاجئين!ومناهتمامفانوهكذا

لمكرومنالرئيىاقيبدوقضيتهمصظحسنومن.طصهاينة

الصيمنيةالس!اتيجيةصيمنياللاجئينمشفاوجودانيدرك

عدمويظهر.سياصيةدولةظقالىمؤدسبيلانهنصكل

:اندهثتهعنب!اعبرالتىالملاحظأنيجليأقفهمه

صلإمنجارغكانواالافرىالناصيةمنالصهاينة

يربدونفهم.المباثرهدنييثيقال!سيرمنيححلون

)34(3ء53813،،3ء!!!لاتاول!ولول"4591،2713!ءحم!،!لا

.35ء3!!
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ظقإلىالراميلىف!م5الاصيركيةاءكومةتؤيدان

.)35(فلسطينفي!وديةدولة

يستنيرلمالناحيةهذهمنالجهوريةرئيستفكيرانوبظن

تث!ريئاوليومنب!!هالذيأليهوديةالأميركيةالاجنةوفدعن

وبينكاجأةلمسطينبرينالفرقإلى4591عام(اكتوبر)الاول

عدد!لل!صولالةصوىالفرورةوإلىدولةخلقهاا"صا

يذكرومما."36(الاءير؟كطلأ!دخلبةفلالشهاداتمنكبير

بميدزمنمنذتوقفتةدكانتأليهوديةالاميركيةاللجنةان

كلاقتصرتالأجنة)نومع،الصهيوزيةالاءدافممارف،عن

الاطاحتنويلابا!اظاهريأمدعيةفلسطفيإلىالهجرةقأبد

المملىوءيرالفامضالتمييزهذافان،سيايةدولةاذئاءكل

الام!تفيبانالعائلكرومنالرنيسرأيتةويئكلساعد

با!يكيانخلقذلكيوجبأندونالهجرةفيالاستمرار

-دبد.

731بفي-.ونتانجههاريسونعرير4الصلبرنامج

ثبتضطوةترومنالرئيىاف-ت459؟عام(اغحصطوص)

طلبففد.الصهمونبهعننبابهايحاببةخطوةاولا!ابمدثذ

الولايات-كومةعنفابةالليالبريطانيةالوزارةرثيسمن

.)37(فلصطينالىعودىلاجىءلأفماثةادخالالمتحدة

35()ل!أ+،ول،ول،1،.93،

(63)"6حمهول!!أ*++ط"،هح،طهح3ر،،459،!.4ش

؟73)++حم!!ول،731.11.
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الذيهاريسون.ايرلجرةمهلتةريرن!جةلأطلبهـذاو-اء

يونيو()-!يرانفياوروباالىاوةدهقدكرومنالر؟يسكاق

اوط-ا!مإلىارجامهميمكنلاالذفيصالةفيوبققل!يدرس

نةهـيرهنيهاريسونذكروقد.من!ماليهوداللاجئينوضاصة

تا،)138(اكأطس)ب242يومرفمهالذيالتم!دى

جدأس!ةظروففييعيشونأليهودالمثسردينمنالكثيريئ

تاوقال.اوروبافيلؤطينهمإعادةفيرغهةاولهماملولا

تاحتى،شكولافلسطينإلىب15الذهوالاولاخفإردم

اصكانانادركواا!مي!الصطبنةليسواالذيئأليرداولئك

نصفني2ضر"ددالىاوالمتحدةالولاياتإلىبالدضوللهمي!،ح

.جدآضميفالغربيالكرة

فعدمشجحأكرومنالرئيسكتابكلاتليرديحنولم

انهويقالالحربمعالسابقةالارتباطاتالوزارةرثيسأكد

ان.بث!رروفلسطينالىاللاجئينمناضطنيعددادضالكلوافق

ولوكان-صتىادؤوليةتحملفيالاصتراكالمتحدةالولاياتكلبل

يكنلمكرومنانوبماعس!كريةقواتارسالمهخاهذلك

صتىا.صدلأقص!محرجأالبريطانيالفعلردكانذلكليتقبل

طلبانتقولاستطردتللص+يرنيةالمؤيدةالصحفاصدىان

ك!ففيفتعملنفحهاان!الىفحالص"أثدأدرذاي!كوناميركا

الىالهجرةسياصةنيهيفتتساهلاللاجئينمش!كلةوطأة

ث!38)،،*عك!35طعلأ+ولء3)،،ولول!ول1.62،5!و5.
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.)93(؟دما

كرومنبهبمثالذيالكتابعنالنقابي!كشفلمانهوبما

،م.4ة5،91عام(نونربر)اثإنياثريئ13يومإلااؤليالى

اطةهـقيادنىحيثمنقلقأيزالماالطوارىءمجلسكات

الذكلأ!طالصحةالمؤتمرفيكرومنالرثيسابداهاألمحتيالللاحظات

لهكتابسلةهـفيصرحفقد،(اغسطوس)7ب16يرمعقده

ما،اتواغنرالى4591عام(صبتمبر)اثلمول6فيمؤرخ

)94(،لناءامضأصرأيزاللاالامرفيصكومتناعلهقنوي

اللإيطانيينالممثليناستدعاءتمقد،نهلندنمنالواردةوالاخبمار

اكثرمتخونأسلفرجماتمحهمللتثاورالاوصطالشرقمن

الفيرخمجلسعضويقومانلأضروريمنانقبلولذلك

مجلسرئيسيالج!وريةرئيسليستقبل!الآممينةطتبترتيب

الصصيوخمجلسعضهووعدانلهسبقعلههـتدوكان.الطوارىء

منرئيس7خردلياقانتزاعالىيسحى)ن،نه4)42(صابةرصالةني

امتماضأمفىفإصببتطريقةوهي؟الرقتذاكفيالجهورية

خاصبتوعمستحبتكنيكوهوالرصيةالاوصاورنيهلحوظأ

علفرلدى

البيتفيوسفروايزمنكلأ!ةالجهوررئيسواستقبل

(03)ح5ء،4هول+لهاحم!عش2،،!.023.(04)ل!ث!ح1.0،،98.11

(14)كا3ء5517؟ء!!!رز،ع3حكلأطولحء!4591.6،!للا!3ء3

!!ء35.9

(42)3!17ء353*!!ءول3،يدول!لها72،5،،459)!ثالا!3ءول

.5+8?!!
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المعابلةموعدلاستح!وربما1()سبتمبراريول92يومالابيض

التأثيرمنهاة!موداالصيمنيالنثا!اممالمنسلسلأجراءمن

بمدةالتار،يخذلكفةبل.والاميركيةالبريطانيةالحكومتينكل

اصدراقدوصلفروايزكان(-بتمبر)ايلول23يوماي،آايا

البريطافيالمرضوايزمنرفضفيهي!كررانصثتركأبيانأ

وقال.فلسط!نالىالدخوللي(شهرمهاجروش!طيةلأ)فبالسماح

بوتوعيحهحوالنفيفلسط*دانالطوارىءداسالرثيسان

الىلجأولذلك،عرب"دولةفيأقليةمنهمتجملكهذهكارثة

وذللأ،،الهزيلأظلم،هذاوقوعيمنعليالجرريةرثي!مى

72وفي.)143للإ*دالمقطوء4،الاميركيةالرعود5بثنفيذ

نيوصلفروايزقبلمنعليهموقعبىان"نشر(سبتمبر)ايكل

الصهيونيودةووجه.(44"12وعرفالبلادطولفيجريدةخسين

غيرالهجرةوفيريقهلمونلاوانهمصبردمنفذانهقائلينلمحذيرآ

نافيضكلاوإذ.دية،؟دولةواعلانفلسطينالى،المشروط

فملهرد)نالةول؟كنالنشاطهذابكلتأثرالج!وريةرئيس

ءلىونياق3الصهفالزعيهان.آ!ثيرمشجعأي!نلمالمةابلاثناء

ناءنترومنواءتاع(ث)5ممهمحادرن!،ءلىدملقالمالاقل

لاقامةوءايا!م-ونيينالصماهدات،باناعتقادهءننشأيرتبط

(43)،،*ص!!!!اء3"اءول*ك!كلا،،(3حكل"ءتطء4591.823)،

!!.أو3.

(44)،،ول!لهإلها!اة؟ع،،ث!،كاح9ولء،طح!4591.828،!.أ.

(45)أأط1.4هس!،هءط3،،4591،!.4.
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وصائلعلىالعثورالىبالنسبةأنويةامورهيانمايهرديةدرلة

.)46(،المثمر!ونيحانيةالذيأدلمؤس!فيفشأ!امن

جايمسوتقدم-.الحلرعترحالاميركيةالخارجيةنظارة

،الحذرعناصرمن3ضربمنمرالجديدالحارجية،ظربيرنز

فينشأالذيفملردجراهمنال!لقعندهيثتدأفذفهد

مساعالىتخوتوأوصلكرومنملا!ظاتمم!الاوسطالشرق

الاولتثرينصهرمنالاولالا-بوعوتلال.الههوريةرئيس

الاميركيةالبمثاترؤساءمناربحةبيرتراستدعى(ا؟توبر)

رئيسامامبافادا!ميدلوممبموعةكيالا!نىالشرقفي

ثلدنيالسياصيةأهيركا"صالحبردييتعلقفماةالجهور

صواليبكونأنصددفدكانالمقابثهموعدانومع.المنطقة

دوتالمفوفوقالوزراءابقي،(اكتوبر)الاولنث!ريئ01

البيتمسكشاريلات،اصابيعاربص4مدةواشنطننيممل

الجهوريةرنيساقنموا)47(لاثلمز.كدافيدةليهمبما،ضالاب

46()له!+،+!ول،،1،.45-كهـ

)،7(

البيتفيالمهمةالاتصالحلقةزمنمنذتايلزدافيدكان

قدكانانهواذ.الجمهوريةورئشىالصهاينةبينالابيض

عظىللطةمنحماسرعانالابيضالبيتالىروزفلتبهاتى

عنهيكتبوكانترومنبهواحتف!،الاقلياتفئاتمسألةفي

"رجلمقالراجع)"الغامضالرئشىرجل"انهالصحففي

عدد"بوستايفننغسترداي"جريدةفى"الفامضترومن

-
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الدولفيالمفوضينوزراءهيرىانالسياصةمنليىبانه

انتىاباتتجريأنقبل،قصيرأبهماجتماعهكانمهما،العربية

إتالانتخابحدوجيء.)48(النيابية(نوفل!)الثانيلسريئ

منابدوهماانالاالجهوريةرثإسمكتبإلىإلسفراء

الفمل.ردمنأليسيرالنزرسوىيثرلمملاصظات

وادسورثجورجالجاعةباسمالناطقوقام

القائهفياستغرق-لمفأعليهمتفقشفىبيانبتقديم

الرئيسصألقصيرةدناق!ثةوجرت.!فقةعشريئفو

اطارجيةنظارةوصفطتاثلةبضعاثناغافيكروهـن

اوجزوا-يرأ."شديدالكمانطيفيالاجماعوقائع

اعما2سف):وقالالصرا-،بمنتهىموقفهكروصن

المثثوةيئالالوفلمئاتاستجيبانءقيلكل!،السادة

المربمنالالوفيئاتلي!لديمع:الصهـيونيةلنجاح

-----ص-.دا()9"ل!ديمصفوفني

الشرقفي*مثل!!هالاقيعهكذارةضكرومنانومع

احدثتفةد،(نوفي)الثانيتشريئبراتانتظبمدإلاالادش

الاولتشريئاوائلوفيأقأثيربعضبيرنزملاصظات

بارزادورالمبانهمع(!،91عام)ديسمبر(الاولكانون)24

سريةمحلوماتباعطاءبمدفيمااتهمولقد،المظمىالقضاياف!

39صليلينتالراجع).فاستقالائيليةالاسالسلطكالى

-49).

)48(ل!44،كم.!.36)94(طأ.84
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3خرنشرإلىصارانيةولت!ماظهـالخارجىاضذ(اكتوبر)

الايضاح،بيرنزقصدوكان.سهودلافيروزفلت!نكتاب

توافق!)نالاميركيةالح!ومةبانالامير!المامللرأ!ماالتام

تربيرأعدلةدكرومنقولصدكلىالواةعوفي.الصيمنيافىطط

صتابمعالابيضالبيتمنتأيدهوأعيدأذيمهليبانأ

الرئيسقرروإذ.)05(،()ابربلنيسمان5نيالمؤرخروزفلت

رءبة!الاميرياماماالرأياطلا!لأفروريمناتكرومن

بيرنز%ول،و"ب*دالمربصداقةكل4ا!افظفي،إطكوءة

بايةيتقدماقرفض)نهإلا.فقطاليهالمظرال!صابنشرصق

...رحميببيان...يتشذلأن!وجبأيزهـ!لأنهملاحظات

.)51(،-شوية،المتردةالاممك!انيمتقدأمرمنمو-فأ

اطارجيةزظارةنشرتعفدمالذالم!نثيبةالص!اينةوأغتاظ

تبادلهاالتيالر-ائلنصوص(اكنوبر)الاولتثمريئ؟8ني

ذلكصهقالذيالربيعني-مودابئوالمللاروزفلتالرئيس

اطارجيةلاظرادلىالرصالتيننصمعمرفقبياقوفي.التاريخ

نصثا:هاكالادضاب"إلاحظاتاببهض

مناةشات!وفوعا،سألةهـذهكاذتمناسباتعدةفي"

ا-اصوكان.3ودواليالمربالزمماءتلفمعوثةويئخطية

في،ؤلركراهنهاثيأقرارألؤبداناثااطحومةهذهمو!ف

الموبمنكلمعالةامالتشاوردونفا-ط!نفيالاساسي!المو

.واليود

)05(!ولول+"+،ول،".014)51(.840،

،9،،-الأميركجةالصهيونية902
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الىفيامهاصمارأليوم!ومنالرئيسعقدهصصفيىمؤتمر)وفي

الىلمحسايةالمؤدتوالوصاثلالسبلغوربسبراتليالوزارةورثيس

فكطينفيالنظرذلكفي؟ط،اوروبافيالي!ودالمشرديئوضع

...مم!نكو؟ل

ثفيرانرأينانيثدأ!امناقراصاتايةبرزتماواذا"

ستكونالحكومةهذ.سياصة،فانفلسطيننيالاساصياوقفا

الزصطهمعالتامالتشاوردوناستنتاجاتارةالىالتوصلعدم

521("...!ودواليالحرب

المربنفوسقويتانالمراصلاتهذهنشرنكيجةوكانت

بارصالهوصلفروايزالحا-انقامماوصعان.الص"ينةوصمق

ب!-اينددان(اكتوبر)الاولتث!رفي23يومبيرنزالىمذكرة

المربيةالدولحقكلوتكارانلأ!ه!يوفةك!سهودابئبهجمات

ةالنابمنطالباوقد،فا-!ينمسض؟بلبثأنالاسأثارةني

اللاجئينلام7تخةيفمنشأنهصبععلاتخاذبهوورةالافرى

.)53(،عنهاالمطنالاميركيةلل!ب-ة5وفقماالاوروبيين

ا!رءوهـةانمع-.اميركيةالانكلوالكحقيقلجضة

الفلسطينيةالمألةاصالةفكوةراودتهاانلهابقالبريطاتة

(52)+،*ح8ول،،ث!كثاححلاهكل!ع+هولح5،،،ه"حهطء4591.913.

الاولتثرين!ابتاريختايمزنيويوركجريدةمنالنص

-591!ماعام(اكتوبر)

(53)،،*ءكالا!!أء15،ولء،،،مممكلكم3،(هح،هطء33،،4598)،
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الروصيةالاهدافمننحاو!اازديادفان،المتحدةالاءمإلى

91ففي.)54(جديداميركلتقدمالىادتالادنىالشرقفي

لمحقيقلجنةتش!كيل(رحمهاقيا!رح(اكتوبر)الارلاتشريئ

ادتلأ،المظطقنيأليهودموقفلدرصاميركيةانكدصثتركا

وفد.اوروباخارجنوظبنةاعادةمجبالذيالحد!وثهدبر

المناطقاصدىدكونأنيمكنثنفلسطانالىالبريطافوقاثار

ارادكرومنانغير،ممكنأملبأاعهبارها؟كنالتيالعديدة

(55،)التحةيقمحور،فلسطينتكوننأكلوالح،رتصئجنتا"

بتار-اتليإلىكتابهنيوردممالراجمأضيء3خركلواعتبر

كلالأمرثايةفيالبريطانيونفأرغم،(اءسطس)ب231

ثرومن.طثسلقبو

إلىريبنظرةالا!يركطا)صيمنيالطوارىءيلسونظر

الصيمنيةباسمالناطقونعمانوبحد.)6.(صثترككأةءقكل

الرنيسالىبرف"وج!واولندنواثةطنبينادلةامتهابالرعائل

كلاوا-لتخو،(برا؟تو)الاولينثس03بتاريخالاميرى

ترومنالمرثيسوا!دوا،الموقفدمقدان،شأنهمنتح!قهيئكل

ستسفراخرىاقطارإلىأليهوديةالهجرةلتأمينمحاولةكلان

:وهيذ)كءنءوف(مهاشرعلخطةوقدهت.صيءلاءن

الأبيض،ال!تابالفاء؟فل!طينإلىي!وديا!ف001ادتال

2اقصدوالا!ليالغرضمعيتهقأمشركاميريان!لموواعلان

(53)،،لاأءك!!!أح05،+ء،،*ممركلكمكأ1(5ء،ه؟ص!4591،133)

!!.5-6.(54)+لاك!ءح120،!.123.

(55)+كاولول!!،241،11.(65)ك!ول"3!،!.،21،.
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امير!يةان!كولجنة،،لجفوروعدعليهانطوىالذي

.)57(المم!ياسةهذهلتنفيذمشتركا

اطارجيةنظ-ارةاعاخت(نوةبر)الثانيتشريئ13وفي

الوقتفيونشرتمشتركا؟نةبازشاءالقافكاالا-"اقالاميركية

1)وجه(اء-طس)731بفيا)ؤرخ!ومنكتابزصنفسه

ولقد.(الىفاسطين)58ودي-3الف01.دخولؤبطا)-،اتليإلى

باتجاجم!ثشكالجتةفيأم!لركاشتراكاءقالاءلاناهذ-الآجاء

نونربر()اك،نيتشرفي14بتاريخصدربانةفي.صهيوني

لانه،..اءدأدهأ-نفخفي"وقعالاميركيالرئيسانجاء

0015بادخالا)قائلالبريرطإنيالارتراض!علىاعتراضايدم4ثلم

فيروسلةوإيزمنكل!ابثبر!ةوفي.195(ث+يألاجىء

فيأ)ةظريميدانءلي"ا!راالاءير؟ياالرئإسالىاليومنةس

.)06(مفيدءرضايفيدمأن؟ممنلاانهقائلينب!ءلهالاءر

الوكالة-د"ةجماؤفدكلتالاءترافاتهذهمنبالرءمانهالا

قيق.الفلجنةماما!ااباةادلاضرىاا!مهيوف"ا!هـئاتاوالي*دية

الاميركييناصراءاءكت(!رسمبر)الاولكانون01وفي

جوزيفا)ةافيبمإت!ممنوكان،ءذهالمشتركاالا-نةاءفاءمن

ب!صتوتو.وةهـانكايديلوتوفرانكهثشيماسون.صي

ورلمص!دوزلدجو!!ايمس!راموبار-ثلي

57()3+،ث!!+لما،45.11-143(58)طأ.84

(95)،+9،ولالها!أ"س!ا،!،،*كاهح"ولححملأأ4591.5،!!!3.

(06)،،ثه!ول!س!8،!ولد8!!كوول،!!ك!!ه،،،طه،،،،+لأ!ح!.31-023
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هؤلاءحبجربوالصهاينىةالصرباؤصلوؤ-د.916)فيلإ"س

التمهي!دية،الأكلورعنبمح!ماتفىموتبرعواسنينا+االاءضاء

وفمل3مه،!داةةعلاقاتانشأ،انهقائلأوايزمنوصزح

.621(،امام!ماطة،ثقرفح1-ب،أليهاستطاعما

خاصالذ؟هـبنوعيستحقاناثنانالرجالاولئكبينومن

المستر،لا!قوتتفيالنثاررمنبهقاساماإلىنظرآ

لدىاميرصيسفيراولدكونأنلهتدرالذيمكدو،لد

-دالوبكان)صداقصىالىعاديةغيرظروففياءسائيل

،)163،اليهونيةيؤيدأنعلنأعلىنفسهتحهدانبقالذيبيننا

الاقتصاديوتال.كروحمنريكشاردالبريطانيالمضوقال

ؤية.ءلىلأصيميمطفكلممدونلدكان5وليزهورفيدادالفلصطيي

اللاجفايةلثؤونسامممندوبضرتهسمةانومحع!الإفتراض

لمش!،حل!فلسطيننيالحصولاضرورةالاةتناعمملىلمحمله

.)"6(،الصبوف4قيامبذلكفيتبررالمثمرديئ

المطامحذووا!امي1،اهرالسياصي،كر)مبارقلياما

،هـانوعأمماثروهوعليهامتةقغيرقضيةكلو-ليفالكبيرة

)61(ول.1.0،،،218-9121ء3

(62)82ء*،!)!ول.!.441

(36)ول8حط!43ص!ع5ك!3ول،ح!،كلا.!.،،،!ء!ايحةء!!ولك!38ه*:ول

س!!-5!*امح!م!،4،،(*ءكاتا53كل!3:+!3"ح!كا!3ه-

ث!أء7491،33)،!.22.

(64)384!*ثرزر+2،535""ء؟حهاكه!اءط"حم!!ول*ول-كما)!3؟

ع،!أ4ولهعأءث!"ممالاءع؟ء+لا"لحم!فاولاعول:3ء20*ء*

كل!4:353ء3؟اههـ.ول،؟"ه+*حم!)539،،.!.51
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يكوتأقيحتمل)باز-"ايا.تقديرهني5ورويتزأصابفقد

حمن:كلرورتظردوقال.165)الصيمنيةللةضية،حليظ

إلعفطيازملائهمنايمنءلأاكثركرامكان...

كانالواقعوفي.تحقيعافانطاقنيدخلتالتيا!لية

ع!ياسيمستقبلأمامهالذيممناالوحيدالاءير!يى

المسأ!همن-هـا?وقفهمنرلتلاثصااويتصققأن؟حن

.)66(أليهو!ية

بوضوحاطارجيةالشؤونالىالسمطءكرامزظرةوتتجلى

الىطريقهفةيأءيركيةالان!ولأتحقيقلجنةءقكتابتهفي

ولس!ونايةانحذر.،أليزابيثكويئ"لأ.اضرةمتنكلإورو،

الحارجية!ارةالادنىالث!رقثمؤوتدانرةفيالموظف

إنهتةسير.يمكنقرارالىا،-نةتوصلت،اذاانهمنالاميركية

السوفياتيالاتحادنحوالعربيالمالماتجهر؟االيهو!حثيرأملائم

فيهلنظران!ينبضامروهذا...تأييدهمملىاطصولبغية

هارولدايض(التحذيرهذاوكرر.1671،جديةبصررةاالينة

يحبانهلكرامأوضحالذيالبريطانيةاطارجيةوزارةمنبيلي

كاتالذيالسرفياتيالتو-حاطارمنةلسطينقضيةالىالنظر

نصحولذاك،الاوصطالشرقالى-نوبأ4التحركلعازمأ

نياثمتركتالىصنمأ2سنانوبريطانياالمتحدةالرلاإتانقائلأ

)65(.40؟،)66(ص!35كه3!ول،+ول.!!.22

(76)!!+8"أءلاص!لم!8ول،ء!"ء!اة"ط!3ة،1!*ن!*لهاص!"!

كلاء*(353:ط38ولهولكهولث!33،عءيا)4791،.!.32
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لدولكهته0340ت4،أ!ء3حكأ"واقصحيىحاجزامةأة

صرامبهلت!بر.لمروبمنالقلقهذ)كلانإلا.)68(إالمربية

وروسياالمتردةالولاياتانيدركاتيستطعفلم.ضروريأ

رأىممسوباله،)صاسيةامية"ذاتنقاولبشأننزاعفيكانتا

الرابمةالدر-4فيدولة"ا،نوهيبريطانيامنمحاو!هذلكني

.)96(السوفياتفدتكتللافات،الاوسطالشرقفي

جاساتاولىالل!نةعةدتفقدعلهاثروطوبموجب

قضيةتبنواممنوغيرمالمر!وتوقدم.واثنطنفيلمح!يق!ا

فرجلايضاالصهاينةفحل؟اللجتةالىفظرموجهةلاالعرب

نيبقيالذيالاصركيةالانجيليةال!كنيةمنبردجمنالكنيسة

الفرقلإظهرصس4491عامصق2491عاممنالارصاليات

تاالص!اينةقالوقد.والغربيينالشرئيينأليهودموقفبين

الىالساعيةاللاساميةضروبمنضربهوانما،التمييزهذا

وذكبك!ثبيعفلسطينقضيةالىبالنسبةأليهو!وحدةكلالقضاء

الصهيونيالمؤرخوادعى.07()،الغربيةاوروبا*!ضدالبفضاء

"اطوفعنداثشةللصهيونيةالمرسلينممارضةانمانريلفرازك

الثسرقخلقإعادة،أليهوديةالروح،بيسهونهماتقومانمن

مصالحكلتقضيعارمةثقافيةموجةوبمثصلهالا!نى

عننفسهالوقتفيكرامبارتليوأعرب.)71(.00،المرسلمين

اتئيالهدفكانتألي!وديةالدولهباناللجنةاماماقتناعه

)68(ط،،.84.!.633(ا!ه).40؟أ.!.35

)07(،أءولول!ول.!.322)71(ول.84
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كروحمنانءسترنظرفياوبدأ."72(بلفوروءدفيرسمالذي

اللجنىةامامبشها!اثمادلواالذيئالصهبونه!ناث!ودامناحدأ

ناوشحر.الهظبةارويةلهأمرومذافدفيالىالذهابأراد

الاميريالي*ديعندلمية!عةيدةتكنلمالامير؟يةالصهيونية

الدفيفياخوانهكلقلة4بسببونمتذهنهفينشأتا"-ا

عواطفمنينةصلمهذاانإلا.اميركاخارجاطظالمنكودي

كروصنقولحدمملىاثمل،ونشاطهمالاكليريثن"صماينة

والتشردالهزلةءنالناجمةالمصصليةاطالةمنشيئأايضأآاظهروا

ابخةعضووتوصلالمسردفيم!سكراتفيالموجوديئ

اوف-تادماالاساسيةالاسباباحد!فهمالىارضأالبريطاني

ذهفتالىلكقوءزاالصهيوفةالقضيةكلالاميريدطف

فيقا،4تزاللاذهف4وهيبلادلمفيالاميركيينءندالتوسع

ثقدآيم!كنلااؤ"عرفتانماالمثصطلأبتاريخ!تملموا)قياميركا

.)،17الاصليينالس!نحسابكلإلاالحل

تحرتواضنطنفيالافاداتيمعاالبنةقامتانوبحد

فدطينزارتثمومناوروبانيبالي!ودصلتاهـماالمصيه،

بمشكلفلصطينصئ"فارتبطت.الاخرىأمررر4اويلإلمدان

اللجنةتقريربوفوحنيوالالتباصالحلطهذاونقلاوروبالاجئيى

)72(ولء!"أ!ولح3،ولءكأ+"ا!+ول-ء!ل!-5!حول،ءس!،"8!له!ولهس!

3!!،،،ول،3ء(،!!بم331،لا63ء+()469،،.!.27

)73(ح3ه53!ول،ول.!.22
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ووافقت.174)4691عام(ابريل)نيماسان02بتاررخرفعالذي

مستقلةص!كومةباقامةالازدواجيةالعوب"حلكلبشدةاللبنة

انهوبماالتمثيلنيالنسبةلاالمساواةاساسءلىديموةراطه،

مستحيلأتقلالاالاستيملا)قاةةالعداواتانبها)-ترفمنكان

للامموصايةالىالاتداببتحويلاوصيفةداطاةسالوقتني

فورأ*ديالفمائأبادخالايضأاللجنةوأوصت.المهحدة

اطمارضنالهملعلىأركتالاجنةانوكلعفلسط!نالى

مجهودنكيجةانهالتقريربدا،والبريطانيةالاميركيةاصةالسب

بصفةذلكؤصدو1071(الصميرةالمش!،هذ.لمما؟ةنحلص

اللبنةاعضاءكافة،تفاقوضعالتقريرانالواة!ةباطقيقةخا!"

(74)"مم!ء+8ول،كل!م!35!ء*،ءثة+،،،كهأكلأ!ول4691.8

75()

لهاموافقةعلىالعامللرأياجريتالتىالدراساتدلت

فالمحتدلون،وعرضهاالبلادطولفيالتقريرعلىقيمتها

وقدعادلةوثيقةالتقريراعتبرواالاحراروبمضوالمحافظون

ونيويوركبالتيمورصنمنهاجرائلأممديدةفيالشمورهذاظهر

بوستةونيويوركونيوريببليكركوردوفيملادلفياصن

وجاءت.هارستوصحافةشاروواشنطنتايمزونيويورك

كعفسوللصهيونيةالمحبذةالاوسا!منالمحارضةاصوات

جونسنالشيوخمجلسوعضوامكورماكالنوابمجلس

01فا.ويلزوودافيدارغونسكىمارثنوالمعلقينبروستر

الدايلىجريدةبهاقامتفقدالتامةالمعارضةأما.ستون

الرأيفيالخارجيةنظارةتقاريرراجع.الشيوعيةواركر

.691!اعاممنه8الى(مايو)اياراولمنالاميركيالحام
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وهكذا.الصيمنيةعلىبحطفهماص!تهرواالإعضاءبع!،انمع

يمئ!نكانوالأ!مموقفهمتمديلعلى-لواالاعضاءاولثكفان

إلذاتالموكلفينالاعضاءاولئككوناما.الاميركيةالحكرمة

منالشتوللأنواعتحرضواعندمابعدف!نظر!موجها!بدلوا

الاجماعيالتصويتارويةبوضوحيظارفانهالصليونيةالسياسة

الاجنةزةهـيرانكرومنقالوهـد.)176االجنةبهقامتالذي

الجديدالاميريالرثيسوسجلأقويمالاتجا.فيمتبهأبدأ

عندماانهالا)77(اللجنةأليهتوصلتماكافةعلىموافدتة

محريبانالتوصيةاديمباضصالتقريرالىكرومنالرئيساشار

الى،-يتينبالاضافة،فلسطينالىآفور*ديالف001ادخال

!ومنوقال.الصهيونيةءليهماوافقتالتقريرنواحيمناضرلجا

ءديدةاخرىمسائل،-.طناولفا!االاضرىمنالتقريرالاجزاهان

يتطلبعاالدوليولقانونالامدالطويلةالسياصيةالمسائلمن

.)78(،المشوراتع!بناةصأتخذهاوالتيواذ"ءراصة

تاعلىالتقريرإلىالاميركي)وئي!ىنظرةدلتو!د

الحطواتك!افاذتقتمرانفيراغبةكانتالاءيركيةالهكومة

فملردانفيهثكلاو،ا،ةالقاالم!ياسةمعتنجم!تي

الاميركيالصهيونيمجلالطوارىءمنالفملردمم!تأدسومن

مرضيةغرووديالفلمانةبالطحالتوصيةوجدءخدماالذي

واعتبر.اطلاة(الةبولتصا!تلن!برأمجاقسامبعضافىقرر

(67)*حم!.ول3300ءص!أصأ،!.،،.(77)+،ثاول!+،ول،451.

(87)،،*!!ك!5كل!،*8+5!،،،ث!!3،،،469.
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التاريخية،وامانيهمأليهود-ةوفأبضكرالتقريرانأ!لس

)9!الاحقموعدإلىالاضافيالتعلإقامرحذرأأ%لانهمع

نفوسفيءوالربالاملنفصهالوقتفيبمثالتةهـيرانالا

طردااخشواالذيئ-الصهاينةامضمنهمو-ينلاتراأليهود

.108(قيامهاصالفي؟مودتاصدولةأعليهـاتنطويأقي

97()ص!ا!!!ء*،،،!ث!ة"كهكك!،،38(لا!كا،46913)،3.!.

)08(

يستحقارندتحنهاظهرتهالذيالمهمالفملردان

القرونخلالاليهودقام"ارندتنسة71قالتفقد،الاهتمام

بواسطةحالتهملتغييرفقطبمحاولتينتشتيتهممنالمشرين

زيفىساباتيحركةكانتفالاولى،المباشوالسياسيالممل

هذهوكانتاليهودلخلاصال!مياسيةالصوفيةالحركةوهي

نتائجهاكانتبكارثةوتسببتاليهوديةالوسطىالمصورخاتمة

علىتزيدلمدةالاساليةوممتقدأتهماليهودمواقفتبلورتان

الذيزيفيساباتىلاتباعاستعدادهمففي.ذاكبعدالقرنين

فيفلسطينالىالحودةطريقفيالمنتظر"المنقذ"نفسهاعلن

النهائىرجاءهماناليهودافترضدثرالسابعالقرناواس!

فحتى،المجيءوشكعلىباتالمرتقبالالفيالحهدبحلول

ثؤونهمالقياميستطيموناليهودكانزيمىساباتنايام

الخيالاطارفيالاوجودلهايكنلمسياسيهبوسائلالطائفية

ستقبلفيوالرجاءالفابرالسحيقالماضيذكرىوهى-فق!

الذكرياتهذهبرزتزيفىساباتيحركةوبفضلبميد

بعدهاجاءماأنالا.ممظمةواحدةبرهةفيالقديمةوأ!مال

فىالذيالمهد-الارجحعلىالابدالى-ختمكوارثمن
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001ادخالاكأبرو)اذالهربءندلأءقبويرا)تةررءنولم

متينااطارالليهوديهيءانوحدهالديناسمتطاعاثنائه

والروحيةالسياسيةحاجاتهمتلبيةضمنهيستطيمون

ناالوقتذلكبمد...اليهوديعلىترتبفلقد...اليومية

قراراتويتخذطائفياساسعلىالطائفيةالاحداثعلىيحكم

اليهوديةبالطائفيةالمطافوانتهى.طائفيةلثرو!علىطائفية

وكان.اليهوديالتثتيتعلىللقضاءثانيةبمحاولهاخيرا

بقواالذينيبتغيهوما..الصهيونيةالحركةصدورهوهذا

كلقبلهوا؟نالنازيالاضطهادمنونجواالحياةقيدعملى

...بكرامةيموتواأنفيحقهمخر7شيء

عنصوايمتبرانيمكنالجديدالتطورهلىاكونومع

تشكلانهاالامعقولةيهوديةسياسيةحركةأيةفياساسيا

هيرتزلفحكمة.الصهيونيةالمواقفاطارضمنالخطرعنصر

الذيالمونعنصرفيالاصليةثقتهاعنا،نمجردةهىكما

الجركاتعلىتشجعانالايمكنلا،اللاساميةفيطبيحةهو

الطبيميةالقومبطولةاستئماريسهللاغراضهاالتىا،نتحارية

الصهيونيةزعماءبمضويدعى.وألفوهالموتتمودواالذين

فىانفسهمصيانةيستطيموناليهودانفييمتقدونبانهم

علىالمثابرةيستطيمونوبأنهمبأسهالمالممنفلسطين

الا.شيءكلاوفردكلضدشىءلااوشيءبكلالمطالبة

كلمناليأسثحبحيرفرفالزائفالتفاؤلهذاوراءانه

يصبحانيمكنالذيللانتحارالاستمدادعملاقويجثمشيء

السياسةنفسيةبهمااصطبغتانالحالوصلتمااذاخطرا

وجوها.الفلسطينية

رادعايكونانيمكنماالهرزليةالصهيونيةفيودش"

-
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؟-لا،ودية-3دولةاذثإءنحواخرىخطوةمه:اهءودي"ف

.)181المستلة-لفيسكوقفا!جرةانع!!زصاييردلموانه

ايار01وباعتراف،مالهربالددلموءاسيونالممث!ن--لولقد

"الاميري4ألخارجبلماظرإلىددهـوهامشتركابمذكرة(مايو)

ةهـارايتتذ)ن)ز،أ(صايو)شياا71رختجماراوواتبر

،المراق!ءومةمعا!:قال!صثاوردوناللرخاةهـيررغأن

.)182الاخرىالمربيةوالاقطار

اكمريرءلىوأليهوديالمرلاالرحميالةهكردطلبولةد

وذالتةريرالفإلىاثيرودد831(مايو)ايار03بتاريخ

اطارجيةنظارفىترب!لافيهوانأكوص؟ت،اصلأمثار،ة!بفة"

!ورةوفعؤ؟للمونةةقط،ساعهكازتنهيبرثىءالاميركية

التيوالحقائديةالخياليةالمناصرفانبالمكسبل.لهذا

يحتملالسياسىللعملالجديدةاليهوديةالرغبهعلىادخلتها

-اخرىمرةالواقميةنطاقخارجالىاليهودتقودانكثيرا

ولاحتى-اعرفلاوانيالسياسيالمملنثلاقوخارخ

المالمانحاءكافةفيلليهوديحدثماذا-اعرفاناريد

فىكارثةصادفتنااذاالمستقبلفىاليهوديوللتاريخ

وثيكةباتتزيفىساباتىبحادثةالشبهوجوهلكنافلسطين

سنة".خمسينبمداليهوديةارندت"الدولةحنهو،(الوقوع

.8-3ص(6؟91(مايو)ايار)اولثحليق

)،8(اول!،،ول)"ءا،5!ث!يأ8ولء"ول"ة"5!ول،!يءثلأ"-5!ح!مهـ80

8!؟،ه!دحصي،،38!"لا(.15))4691.!!.2-أ

(82)+عولول!ول)1،)،48.

(38)،،*ء*ك!5ولح!!ؤ+ءكه"،،ول!6491،223.
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و)قد!.،الممقدةةالمسيركلإثاامنبدد"تهاقفمالسياست"

-هـةالاميرللصالحلأطويلالقاءة-لككلالمشاتمةهـد!!)ت

الاضط!ادفيلأضحىا!كلالهطف،:-ضمنتوقدالمنطقةني

لبف،ءينيلاميراتبرءات،،نتممومهوولفاشبقيالنازي

الاميركيةاط!ومةجاذبمنالمظيمالاهمام،،فدطسين

معلاجميعإفيدةواةاإة--5الملاة-،تتةويةفيتماو!واط

والتحليموال!ب-ةكطالسياسانابا،نيالادنىالثرقرلدان

،،الاق!تصى،ديواكطورال!تبارةوفييكقافيلالمشاطونواصيى

دولالث!رقبهتصامصا!اتحدةاالولاياتوفمتهااقيوالفية

الاء3لآفمالي!دىوكليى!ن"15والرخاءالسلامأجلمنالادنى

ادء-أصكتاجأاومبا:مرةؤدءيلمالمذكرةانوالم!م.المتحدة

فيللاثيراكا!يركامنصرو-حوءداوار-ئاطايقطصصل

ؤإ-طين.فيص!وديةوميوصاناتامة

-يةالاميربا)-وزةطالبددنف"الوقتفيا-ليوكان

باي-صوص-4تةومانةءلوا-بكشرطوما)-(عس!حهـيأ

دكانأولادهاقرأى!ومنانومعباكةريرلقليتهد؟عل

إلىؤؤديقدصوجهإتءاعبماؤت!هلاقست"دةولاإلىميالة

هـذافيالرأيذلكحطإتةةد،الهس!ريةالةواتاة+،ل

!!ء-حهـيونالقادةؤأشار،إثتركاا4رحراركانء"ةصنالامر

ناوذ؟هـوايتالاصيراب-وشتررطأنيحتهل!لأيفد

والبريطإذهـةيري،الاصا)صالحر!سأنثأنهمناأةوةاتمح!دام

ؤر!4.بذلكا)سوة-إتيالاكأاد5-ءطى،الاوسطالثرقفي
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ذلل!نيالسوفياتيةالحكومةوكانت،قدمموطىءاكثساب

التحذيرهذااكسبمماوايرانكركيامنكلكلدضضطالوقت

زجنيالسببكانالتعريرهذاانقيلولقد،اص!اسأحةليقيأ

تقريبأالتأنيبسبيلتلى.المسألة،ريخفيالمسكريينالقادة

صيءكلقبلقلقون،الحس!ممربينالقادةان!ومنالرئيىقال

السيلالطفيالعربيتفقانويخشوقالاوصطالشرقنفطكل

.(84"،منالضربكلماكسألهممملأاماصاءفو)ذاروصيامعالطويل

يانيالقويةالحجةهذه!مللمبانهقائلأرومنصزحواذ

الف001ادخمالضرورةمم!الاطاحفياستمزمضىوقت

نيالمتحدةالولاياترئيسسياساوان.فلسطينإلى*دي

الىحتمأتؤدي%طةتهبعباناللإيطافةاطكومةصطالبة

الاميركيةالجيوشزجيرفضكانفيحينلأقوةاستخدامضرورة

)185.البريطانيةفيلأصحافةالثديدالسخطام!رتالمحتركمذافي

،فتراصمومم!ال!ثيوخمجلساعضاءمننفرمطالبةوان

ذكلردونآفوردخولوثيقةالفمائةاصداربضرورةوواغنر

الرنيسشبتاميركامنتأتيأقمح!ملعسكريةمساءدةاية

آفتتالهماوكل.المهةولغير!الموهذااكأاذمم!الاميركي

ذلسطينفبالجتودمن،لاف2ءدةألبريطإنيااقالصددهذافي

.)86(3مالموقفمما؟،تستطيعوهي

(84)3+لماول!،ول.984،1.(85)أط.481.40.

(86)،،ح53!!ولها!!هة،،،4،0،ءولكا051كط،،أص!،3!!.975ث!أ

ص!5ول!ء33ك!،2ول34ء33ة5+(لهلهاولء6)6491)،!!.7563-

.8336
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نظارةطلباجابةالاميركيونالصهاينةرفضولثد

وني.التقريركلرحميأردأايةدموإنالاميركيةالحارجية

قاقاث؟الاميركياليهود!هالمؤتمراعلن(مايو)ايار28

فيالراردةالامد!طويلةلأتوصياتلشأنصاقشاتفيالدضول

دؤخرانشأنهمنذلكلان،ومضرلأوانهسابق،لتقرير

مجلساصدرهبب،نذلكوتبع.)87(الالفالماثةادفال

ائناهصراصةاوضحموقة،انإلىيخهأثارالطوارىء

لمهكاتوالفالاعثشاراتكلووصفواصثظنفيالاستجوابات

المجلسة-انوهكذا.)88".،المهنىءديمة5باثاا،ضاف"

مو!اتخاذرفضاذلأمامبالرأيالمبماشرالأصطدامتغادى

واستمرأكطاقواسمةموافقةكلىصازتوثيقة.نرحمي

.!وديالفلمائةالةوركماالا!ضالعلىاصرارهفيا!لس

مجالآ،تركلمالمربيةالدولجاممةمجلس-ئليقفاقوأخيرآ

مجلسقالفلقد،العربيةالدولنظروجهاتهيمافيللشك

طظرستمرضالمربي"مالمفيالاميركيةالمصالحاتالجاممة

اشارلقدذاكءلىزيادةالتح!قلجنةتةهـيرنفذااذاالزوال

الاميركيةاطارجيةزظارةطابيهلتبرإانهالىالجامعةمجلس

روزفلتالرنيسقصد.الذيإلمتكا،اصثشارةأ؟انهللتعلإق

.)98(سصودافيمعمباحثاتهفي

(78)،،فى+ول!ولاأس!يا"ول،،،ول!لمر6491،92)!.3

(88)،"*1.4للها!ء4691.5،!.،.

(98)،،*ء!ح!ط453+ول3ء،،،ل!ولأكم4691.9.
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الانكلو-الجهودوغايةغرايدكل!-موريسونبخة

البرلطانيةارركومتانكانتنةسهالوقتفي-.أميركلية

بهاتحالجاتطردقةاكتشات-اسبفيرلمحاولانوالاميركية

الرئيساءان(يونيو)حزيرانا1وفي.ادتحقيسق!نةثمرير

والحزانةوالحربيةاطارجيةنظارمنمؤلفةلجنةاختارانه!ومن

-!كومته15تثبناانيمكنا)قي"السياتدشأنالمشورةلهلتقدم

علانيطوقد.016)،ب!االمرتصطةوالمشاكلفلسطينبثأت

ف.هنريبرثا-4أكظارنوابمنبمبلسالفمليالوزاريةاللجنة

.يديغرا

اط!ومةافطرتقا"ةالاصتمدا!اتذه5كانتوبىظ

ءنفموجةاواج!4!نفلسطفيجذريبههـلللقيامالبريطانية

الوكالةالفة.ذيا!لسزساءمنءددوأصةهـسجقارمةء

فيالاصركيينالاءضاءمنثددداحتبجءنالبارزيئألي!ودية

يومالثانيالاكل!يريالرئيسءمرحذلكعلىو-وابأ.ادلسذلك

ممرفته.صابقدونبالقبامتم&ملءذابان()يوليوتموزءن

لدكالةالتنةيذيا!لساعظءصراحدطلقانفيأصلهعنوع!بر

الولاياتفيا)ما؟سلأةملردمن(وخوف99()قريبعا

البريطمافيالمرضو--"فيالطريقيسمدان؟ممنالذيالمتحدة

اركت،لمفاقشته219(النوابيلسالىطرد!-"فيكانالذي

الز!اءصاحاطلاقعلىالامرتيةفيالبررطانيةالحكومة

(09).4016،لهالءول.469112،.!3.

(19)+كاولول!ول،،،،ذفة0.(29!كاولع3!.!.،،7ء،

،51،-الأمبركبةالصهبونبا522
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9(.الصهيونييناكأ

شهرضلاللندنني،اطبراء)بينالتمهيديةالمحادم!توبحد

اللجنةآاضيروصلت(يوليو)تموزوأواثل(يوفو)صزيران

اوررومع.(يوليو)تموز12يرمالبريطانيةلاماصأالىزاريةالى

الاضباربمض!صبتالشديدالتكتمعلىالاتفاقتمقدكات

مسهبأتقريرأ(يرليو)تموز25في،الاميريالصحفونشرت

فيفيدرالينظامعنعبارةومي-ا،-ن!توصياتعنمانوعأ

صحومةلهماذاف(اصتقلالآمستقلتيندولتينبينقائمالأساس

001ا!!الوجمل.)49(دطاز.ةال!برالادارةتحتقويةمركزية

ب!مل.التقريرقبولعلى(مشروط!وديالف

-موريسونبم!حاتالص!ونيةالاوصاطءلتوحالما

تموز26وني.صاعقبات-اجقامتالتقريرعرف؟غرابدي

:انةورستال؟تب(يوليو)

الاميركطالرئيسكلفعالةقوية!عاوةيبثونألي!ود

الىآفورا&*ديةالهجرةاحصافيالةهليالتدخلعلى

ت!ريرأيدالرنيسلأتممةدةوالمثكلة...فلسط!ن

انهقاثلأوننوذقوةمناوتيمابكلكروم-باركلي

)39(+ول3ك!ح"5ام!.!.255

(49)ث!عء!"!35"!هث!،ء!أء3،فىولء*7491،1.0،،،،!-ههكها!كه

،53"ءول!"ولء،ول5،!*ا!"3ةول!الهولاكه،6498..!!"-

للا8!3،كههـ798،،،س!ول4407.4(لأ5ول04ول.ول38!ولنهء33،)3

ك!5كاعحلأولءول،كا،!8!أ0ولء533؟8؟?،7491)"!!.8-3.
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الىفلسطين)65(.ءوديالفمائةبد%وللأسماحينبفي

وقال،الوجدانمنالخاليةباءليانة،صلةهـالمشروعودعا

)69(الففيقلجنةوقريرلتنفيذوسيلةيكونانمنابمدانه

سلفراطاخامانالا.ترددالمعاومةعتهالرئيصجوبهواق

اغسطس()3باوليومع!د.ص!فيىءؤتمرفيالنقابكشف

لقبولاستمدادكل(يردو)تموز03فيكانكرومنانقائلأ

يؤضركرومنجملماانوقي،ل.غرابدي-ءوردسوننحطط

منوغيرهلثمقهربرتمنأليهوجهتالتي7تالنداهوالامر

الامير!الكونفرسمجلساءضاءمنوالمتنفذيئالبمارزفيأليهود

وثلاثةوحمثومغنوسونومكماهونوجونسونواءخرأمثال

وباكستون.دوذلدوم!3كرومو!مالستةةهـقالت!لجنةاعضاءمن

كانواتفيريوركفيالديموقراط!طاطفىبزمماءانايضأو!ل

اطشب-ظكلوةوع!اادتملالمواة!ةنشمائجمنحذروا

والصحيح.)167)نوفبر(لاثانيتثهـفيتاباتازفيالد؟وقراطي

مع!تموز28يومسبارليفيلهمؤ-ربدترةيراطارجيةلمافاران

ناو!ء!)89("تةريرفولكلثرومنالر:يسحث!-داتلي

باص!الالقائمومعواطزانةاطربةناظريمعترومنتداول

(59)ثلا!أ،ء3ول31810!ث!4+.3.!ولأد،ء41(ء04"35كه)،،،ث!+س!

35!،،"5!ا8!!ثلأص!3،،(*ءثاتا53كاط:كأ!ط"ول!!3ء3كه،

.88.!،(159،

(69)،،*ءكثا!ا!ص!ز"دولس!،***+1،،(ولول!ول6491،8213)،!.5.

(79)،،ل+مد!ولاا"س!أولا،،لهاول!لما6491،2،3)،!.5.

)89(3ءا!!،،س!ث!ةياول،-ة!،1،03ح!؟+ح"9ء3(.3)4691.!.6
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بالقراريحتفظ،نهاعلنالفاصطيفةالقض"بشأناطارب،نظارة

الاجنةفيالمظوبينالاعضاءمعيأباحثانالىاكأاذهالواجب

اغحمط!()آبثهرمنالاولالاصبوعخلالانهثم.الوزارية

المؤتمراتامنصلسلةالتحقيقلجنةفيالاميركيونالاعضاهعقد

.1991اتشيسوندفيالحارجيةنظارةلباس!الةاثم13كرأ

)نليإخباركرومنقاموالتحذيراتالمباحثاتتلكل!لونثيب،

اء-طس()7ب13وفي.مؤاتيةتكنلمالاولىانطباعاز،بان

قانلأ:البربطانيةاط!ومةكرومنأخبر

شكلهافيللخطةالرصهـكطالتأريداصةطيعلا...

فالممارفة1مث!ر؟،يةامير-اف!طو؟خطةاطاضر

الأتباتبريثعنيفةحتا!5لاتطةالصلادهءتفي

الرأيمن-،ال!لىالقوةحثدالمستحيلمنانهواض!ا

.(009)ةءدبصورةلتأييدهاالهام

غرايدي-ءوردسونتقريردرومنالرئيسرةضويمزى

تاسبقكان5فرالدكتورانالىا)!ثيونيةظهـةالمتقبلعن

)9"(

للمثورةمماكسااتشيسونكانهلبوضوحمملوماليس

نافيشكمنثمةليىانهالا.لاامبيرنزقدمهاالتى

فيهقالالذيبلومبصولوثيقةصلةعلىكاناتشيسون

كتابمن)(،منهالىاحبشخصمنثمةلشى"أتشيسون

ير(ت!كاالفنكانه24بتاريخفارلىالىلاتشيسون

.(الرجالسيرملففيبلوماوراق.7؟!ا

155()!*ثا3+،ول.152.11
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منالرغمكلبنجاحبذوجماعيىمحلبرناصجواثتطنفيباشر

.101()باطظةكرومنورطتةدكانتاطارجيةزظارةان

،غرايدي-موربونخطةرفضكلحمل2خرسببوثمة

نالم"ةدكانربماانههو،الرحميالرفضبعديظهرلماذ4هع

فيعقدتهالذ!اجتماعم!افيقررتانلهاسبقأليهوديةالوكالة

وءتا-التة-ما-اسمم!يقوماتفاقكلستوافقا!اباريس

لناحوم-بقفةدبكمورنحططعنجزئ!كرا-عمحنا.

كلباتوالأ!"ايض"باتالاميركيينالرحمييناخبرانغولدمن

منكافية4رتفيالبقاءيمكنها*ديةبدو!ه،للقبولاصتمداد

الا!راحبهذا3الاميرالرئيسوبث)201(.فلسطينفي،الارص

تتقدألمالمتردةالىلا،تاقيعلنوهوالبريطانيةالحكومةالى

فلسطين.بشأنمحئناقتراحبأي

اعترت4691هـامفضرثايةقبلكرومنفانوه!كذا

انةسهماليهودأواق،الحلقابلغير،يبدوالموقفبان

لذارر.)301(،ا-لمهممنمملبأيالقياما!!يلمنمحعلوق

التيالاسىكل!لعنيبحثلانالامير؟ميالرنيسارغم

المسألةعناللأجئينمشكلةفصلاي:روزفلتفثامجث

تسصحاننياملعنوعبر.الاقلمملىجزئيأولوالفلسطينية

ارافثا،إلىالةومهؤلاءمنالكثيريئدضولنيمختلفةبلدان

.)401(دانمةاقاهـةلقيمو،المتصدةالولاإتذلكفييما

151()ل!،كهـه،،وليوها*ولمهول،،،ي!!معول.!.!

(201)*،،!!3ءل!!ءطكع!38!ر(ول!ولكل؟469،283،)،

!.3.س!،.كالهاة،3،!.،02.

(301)+لا3ولةول"،1،،53.(1!و)ول40.
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سرالحو"مجلسمنيطلبانكلعزمذلكإلىوبالاضافة

الولاياتإلىالمثردفيمنممينعددادضالص،حيةمنحه

تصادفلمروزفلتكةطةاططةهذهانالا510110المتحدة

6101(الصهاينةمنتأييداي

فيالحاثرلندنرمؤعدإلىالبريطات"اط*كومةدعتواذ

امة،أخيرةك!اولة4691ءام(تجل!)ايلولشهرمن

المتحدةالولاياتاستمرت،و"مربأليهودبينالاتفاقالتأمين

زعاء!باران!ومنقالولقد.مهينةياسةبفيرالسيرفي

بركلالضفطافينشاطأابدوا)!حدةالولاإتفياليهود

الامير!يةوالقواتالاميركيةالقدرةلأرب!ءقيالوسائل

الذيالتدبيروهو-.)7"\("فلسطينفيأليهودامانيلاجل

تا!قررولذلك.ب،التفلاكيريحريلنانهصلفرفيهقال

عضوالفمعاالوتمرإلىصتىمراقبأالمتحدةالولاياتقبعث

مسترمعترحأالحارجيةنظارةإلىكتبواغنرالثوخمجلس

.)801(المركزلهذامكدو،لد

(501)،،ء*!كأا!!نيادءولكك!،8+،(لماول!لما3؟4691.28)

.3.!

(،كل!)رزث!،5يمءكلم?ث!"8"ههول،5ء3ءكها!ع؟هءطوليا*55ءولح"كه

شحلهث!33!وله30ء4!ولث!5تء"،!"53"ول?كه3ح-3!"

5!!ء35"ولء3،!30،3؟!811.ح،.لأ180ءول3ول!ا،!!.35-34.

(701)!تلملا8+،!.1،.؟15

()801!اص!30،ك!5دأ،كأء3!!*3كأءه*ء"هع4691،101-!!للآ

3ءول.33ء"!!
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تثرفياوائلفيفجأةهذ.الارتبماطءدمصياسةوانتهت

بدونالمساومةفيالصهاينةمركزقويعندما(ا!وبر)لملاول

جهودمنوضوفأ.)9011الاميريةالانتخاباتبوا-طةانتظار

رفضفلسطينبشأنقرارصمه"لاصثنباطالاميريالكونفرس

عليهضغطانبهدرص!(ايديغر-موريسونمث!روعثرومن

4يومالرفضوكان)099(نيويوركفيالديموقراطيالحزبزمماء

باتلؤ-لانلةسبقبيفينانمع(اكتوبر)الاولتشريئ

بيرنزاخبرالفسبقذلككلوردأ.الرةضبيانيصدرلا

الرئيسلدىيكنلمبانهالبريطانيةاطارجيةوزيرث!فهيأ

بيانأيصدرأنوشكك!كاقديوياناذآخرنحرجالاميري

لاقتراحالرصسرةفكلكرومنيقتمرولم.)119(منافأ

الفمائة،ذخالالمطالبةإلىإدربلءرايدي-موريسوق

(915)ول+،2"شء3.!.264

)084(

وليهمننيويوركولايةحاكملمنصبالمرشحميدوشمر

سيقترعونالصهاينةبأنالشيوخمجلسلعضويةالمرشح

يسقطانواالانتخاباتفيينجحانقدوبانهمامتراصةكمجموعة

كلااخبرذلكعلىوبناء.الديموقراطيالحزبفيفشل

بياناصدارفوراالضروريمنبأنهالابيضالبيتالمرشحين

ذلكفيتأخيرأيبأنالمرشحانوهدد.للصهيونيةصؤيد

الاكانفها.تبليمامنكهذابيانامدارالىسيضطرهما

الضغ!.ذلكجراءمن)اكتوبر(الاولتثرين؟بيانصدران

)111(،3ءاز!!.!.26
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اقترحتهاالتياططوطحسبلأخة-يمفيطةوالتوصيةآفوري!ودي

برأن)يمتةدكانانهترومنالرئيسقالولقد02اليهو!يةالوكالة

الولاياتفيالعامالرأممطمنتأيبدآصيصادفالصورةهذهكلحلأ

هذاصدر،ترومنقولحدكل،وصدفة.)112(،المتحدة

يدعيأتيم!نانهإلا.اليهوديي"ورىديرمالبياق

،)113(.للوقتبالنسه"عاديغيرهوما،يكنلم،،نهكرومن

س-لو!فولقد.ا(؟41النة،دتحلإقكانالهامالفليقفان

الحصولبضءةتمتا!اسوىلهاقيمةلا،درةبانهكرومنالرئيص

للصهيونيةاد"ذيئالمحلقينمنكبيرةجماعةان-قااصواتكل

الاتقادهذاطصولقد.الحارمةالانتقادموجةوقفتستطعلم

واحمهواشنطنفي-دأالممروف،يمزنيويوركجريدةمراصل

قائلأ:رستونجايمس

دلالةيدلفلسطينبمصأنكرومنالرئيسديانان

سياسةكلالداخلبةالس!ياسةتأثيرصدىكلواضحة

النظريةحدودء!وتدلالحاربةالمتحدةالولايات

تمرفءفلقد.الماءصافةعندتةفا!اسةانالقائلة

اطار-هـفىالسياسةفيمسلشاريهرأيفدالر"بس

إلمحافظةو2ضرآاولآالممتميناولنك3راءاتباعواختار

1(211)"!ل!،كح!ة!ءك!-لحق،8"(3ء،أءول؟ءع،4691)،6.

(3،1)+لا!لهل!8!ول،،8،1!ا.

(،41)،ء!!!مأكاعول،5،كا"4ء،ولء!35،هول!ح!ح!ح!ول

8!هت5+،هء،هطح4691.513.
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ال!كوذفرسفيالديموقراط-!للحزبالا؟!ريةمملى

المسأ!هعولجتإذاانههوالحاموالاعمثنتاج.الاميري

الاميرصيأالسياسةنظروجهة،--"منأأفلسطينية

صرامهمسثوربماحلهاالام!نفىيكنلمربما

،)159(االمافيوصلطتهااتصدةاالرلا،ت

السياسيةالاعتباراتان)اك!توبر(الاولتشرفي6فيوتبين

ديوي-ونذويرركولإيةآحادافعكأدماكهيرأآدورلبت

ر!لفحسب*ديالفمائةليسبدفولال!طحفكرةعن

)1116.،3ودية!ولةالىفلسطينولىويلالالوفمثاتءدة"

المحططكلكرومنالرئيس"موافةانايضأوتزهيرورؤكد

نيلأنهسياسةبيانمة"ااكثرسياسيأبانأكانتالصيمني

ولقد.)791(المربيةالناحيةتمامأيهلال!ضيةا-تعراضه

ذهنفيلأنهمصيرت!ريربياقروزفلتل!كيرءيتالبياناعتبر

.)891(التامالتعسحتأييدبرأجبالمتحدةارلاإترب!+ومن

الامر.هذاني-امأمحدودأبحدذلكاطارجيةنظارةدورو،ت

بانهالحارجيةنظارةاخبرواضالابالبيتموظة!انويةال

الدكتوركانوإذ.الحكومةموقفموظفوهاينتقدألاينبض!

،ظرسألالرثيسبيانعارطىقدكانبيرنزانعارفأوايز

(511)،،ء**ك!53ط+ء!ن5،،،هس!،"هءح!.7،،469.

(6،1)+عممم"!ن،،*!!!اولس!3ة"ء!،!3!،،(هح؟5"ء23!،

.3.!(649،

(711)ولولء3ش2،!265

(،،8)ول.ول55ء9ء3أأ،!.31.
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طرةنظكانتاذاسا(اكتوبر)الاولتثصريئ23فياطارجية

بيزنزانومع.)991(التأديدكلالبيانقلكمؤيدةالحارجية

الرئيسبياتعلىموافقبانهالص!ليونيللزعيم!!دطوعأ

ذلكعلىضةمروربحدلفورصتالذكرفانه،)"12(ترومن

غرايد!ه)219(،.تقريربرفض.القاضي..قرارهمنتنصل"بانه

تقربررفضمع،اطارجيةنظارةب"عوملتالتنالمحاملةوان

...كرابرد!

بنةسه.ءينهممنصاممالثصجبعنعبارةكانت...

منيديهكسلبيرنزاطار%ية،ظرانعنوأسفرت

وثأ!ا!كتا!اممناهوذلك.برمتهافلسطينمسأله

اميركه،سياسةايةودونمملايعليهامحرياندون

.)122(تقريبأبئ!أثا

مم!المربيالحالممنالفهلردظهرصقطوبلوقتيمضولم

با!مأليودا!م-و!ابئمنرصالةففي.كروءنلملوئيسبياق

صمودابئور)حا!اورةالمربيةالاقطارضدمخططاتيضون

الموقف...،بدلقد!ومنب!ان،نالقوليالىرصالتهني

كلالردوفي1231(،السابقةلكعودضلافأفلسطينفيالاصاصي

ادعى؟469عام(اكتوير)الاولتصريئ26تجاريخذلل!

)911(ياتس!!ة،س!!،،،30!!ع!ا،!كا!"!!،+*"!5-3*(
ح؟ولءك!313)469،.822

)012(.406،)،12(أ!،كهح-5+،3ءكأ!8*.!.6!3

)122(،.4أ؟أ.-.903

(،23)*ء+؟هول،،!!*كا!،!80!3ع!أحاةءا!!،"+!

لههـ3،،(*5يمكات5ء513،،9كله)،!!.5!ال!1.
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صلبمندانمأكان!وديقوميوطنانسصاءتأييدانحمرومن

كرومنالرئيسوأذممر.نةص!امعالمنسج!4الا!يركيةالسياصة

الاعتداءسياسةبانباعيفكرونأليهود،منمس!لؤوا!نزمماء"ان

-:فقالالساب!ةارعودمعمنسبمءيربيانهوان

اليهو!منكبيرلعددالسماحكلإلحاصياناعتبرلا

!ؤصوصالسابقةبيالماتياوفا!طينالى،لدتولالمشردين

مملأأاصورمنبصورةتحتبرالةلسطيدتللحضكاطل

.ا!42)العربيلأثمبمعاديأ

معالمشاور)تمنعدد،جرىانهالىايضأترومنوأصثار

تأكيد)ت)نواعتعد4691ءامخلال،وألي!ودالعربءن!و

لا؟كنالجزمهذاانفيهثمكلاومما.تحققتقداطصوصبهذا

اثار؟جدأالضيقالتفسيرنطاقنيالاص!صأيعتل!ان

قالولثدقيقالتصلجنةبتقريرأخبرواعندماذلدالىالههـب

الماهلالىالموجهترومنكلضابانمانويلالصهيونياثورخ

لموماسية.الديهالصياسةمن-ديدآآعنمرأظهرقدالحربي

منأمقدارأرباميريرئيسيتحملمرةلأول

ال!كتاباصبحوقد.فل!طينمشكلةصلفي،المسؤولية

فيهاصرحتاجمنبيةلدوالهديهلومباب"وفكةارل

واجبا!اعن،محدودةبصورةوإن،المتحدةالرلاإت

.5291)دياليموطنالرفو

(،52)ول4ولثاحا"!.823.
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رسالةالبارزةا)!يبونيةا)!حفا-دىوصةتولقد

ءراحةواثدهاالرحميةالبيالماتاكثر"با!اهذهدرومنالرئيمى

.(مثلها)269انصدريسبقولملفلسطينبالنسبةالاميركيةالسياصة

فقدكرومنبيانمناغتاظتالبرثطانيةاطكومةانومع

إلىاللجوءقبلالمش!علمةطلاخيرممبهودمباحثاتعدةجرت

نيويوركفيبيرنزمع!الموبفينبحثفقدالمتحدةالاصم

اطارجيةنظارةالحتانالنثيجةوكانتديسمبرشهرخلال

.)127(لندن!لمؤتمريحفرواإنوالمربلأيهودمنمم!كل

نأالانمستمدةالمتحدةالولاياتانايضأبيرنزقالولقد

،وأليهودالمربمنكلالمؤتمريحضرأن!ثرور؟راقبتبمث

الاميركيوتالصهاينةعليهصيطرالذيبالمؤتمرانبمالكن

اضطرأليهودتالوكاالهعلى،لمؤتمرالاثتراكصرمتدكات

واعلن،وحدمالمربمعالمباحثاتاصثئنافإلىالبريطانيون

،(621)،ا،!،"3ءة!!ول88نةعم،8،!،(!عحء؟ولء46913)ا!-2.

(27،)

الاوك-تثرين؟بتاريخجلساتهرفعقداؤتمراكان

مرةاجلثم(ديسمبر)ألاولكانون16حتى(اكتوبر)

هلىأوجمل.791؟عام(يرينا)الثانىكانون27حتىاخرى

دورةابانفلسطينمسألةتثارانالمحتمليخرمنالتأجيل

123فيافتختالتىالمتحدةللاممالمموميهالجمميةانصقاد

فيسيكونانهالبريطانيونوارتأى.(اكتوبر)الاوللثرين

الانتها!بمداكثرفحالادوراتلعبانالمتحدةالولاياتامكان

.(؟26صهيرويتز!لتابمن)النيابيةالانتخاباتضا
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ترمديلأالاصاسفيكانت4خطءنالنهايةفيالبريطاتيرن

الحربمنالقبولتصادفلمالتيءرايدي-موريسوقلمق!حات

أنبيفايتاعلنأملكلضاعأندصدلذلكوندجة.ممأواليهود

البريطانيالبرلمانفيواصمار،المت!دة3الاإلىصشفعالمثكلة

وبصورة،متناقضةوءودكليحتويالانتدابصكانقاثلا

صدرالذيكرومنبيانءلىالكمالقىمانوعأديب!مابةغير

متوقمأكانمادونحالبانه(اكتوبر)الاولتثريئ4في

دحضهالتأكيدوهذا-)2891أليهو!يةالوكالةمعالاتفاقمن

الحنيفبخطابهبيفينه!ومانف،ضدلاومما،فورأالصهاينة

الاميركهةاليهوديةوالطاثفةكرومنالرئ!سبينفيهربطالذي

فيهبررالذيبريانهمحرضوفي.)9291الص!ونيةالثضيةخدم

كرومناعلن4791عام(برايرة)ضباط27بتاريخهفسه

فلسطينفياميركامصاحةبان...الاعتقاد5000ان،بغضب

مضللقولوالمحليةالحزبيةالسياصةتس!يرماف2األيهودوتوطين

المصحلاالمتحدةالاممتسلتوقد.)0،1(،حداقص!إلى

امير-!يالان!كلوالاتفاقعدممنالمؤلمةاطالة!ذ.الفلسطينية

قبلمنالتكنيمناخرىوةووبأجديدةجهودألطلبمما

.بلتمورنحططتنةيذاتأميناضيرةممحاولة/الصهاينة

رر(2ة)ك!!ء3+!+9،حث؟،،،ا!لأ*!8*ولع"*!!!له!س!5دأ!!3،،،ص!ه-ت

*5ول3س!حص!*ص!!ع!"8!ث!أ،ك!ء3هء3،ح150.،3ل!--

2691)+،"ء+!ولح!1.25فه47.

فى(92)!ول،اءلهاول!.33فى

فى(03)!ءكأ"،،35،"3!ولء3لماهـط!4791.27.33
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المتاجسالانلأ

/!يتن"لم!رفي

إرخراات-8المنحلهالاممدالصهيونيةليععةالستر

الافماماماالبحثبساررعلىفلسطينمسألةوضعنيبريطانيا

الصيمنية.الاصابتتبمهاجديدةطردقةاستوجباكحدة

لممالجةضاصمؤتمرعةدإلىالصيمنيالطوارىءمجلسدعافقد

منأيامثلأثةغضونفيوذلكالتضييرعليهطرأالذتيالموقف

طلب(فبراير)شباط17وفي.بيفينبادلىالذيالاعلاق

تطلبمؤقتأأمرأتصدرأقالمتحدةالامممنأطوار!ءمجلس

قيد.ايبدونالانتدابتطبيقالبريط،نيةالحكومةمنفيه

شوكه!ادتيالمناةشاتفيأد!و!يةالوكالهتمثيلءلىايضأوادغ

تأبدها4الزعامةتتولىأقالمتحدةالولاإتءنالمجلسوطاب

نةسهاليومفياتا)"!ر!تلكورفمت.القوميةاليهودأماني
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بياتوتضمن.)1(الاهيركيالكونفرصاءضاءمنعددالى

دطبيق،"ضرورةعلىثدد)1(:همامهمينعنصرينا!لس

للامانينأبدءلىاطصولالىرمى)2(والانتدابصك

صوىي!كو!لمالم!ينهذفي!انومع،اليهوديةالقومية

الصهاينةانالملاحظةالمهممنفانه،واصدةلقضيةصورتين

صريحأاعلانأالممروتهدنهماعلاتفياخرىمرة!!دوا

استراتيبالى،بمنوانالمصدامالاولعل.ف،مواربةلا

اوصىا!لسبىطنالانتلادسبيلعلى)2(،جديدةصهيونية

الص!وفونيتماولأقيحبانهالىأصميرفقد.3خرسببلباتباع

حلبايمرتبط"ليستالتيالهث"وهياثعحدةالامممعا،ن

الامم.جمميةعليهكانتماعكسءلىالصهاينةسالحني

بالحاحالص!يوتتالمنظمةتضفطأنالمنابمنببذلملذلد

تااقترحبلالأضيرالسياصيفلسط!نلوضعفوريلتقرير

.الانتدابصكمبادىءالىالعودةةرورةعلىالصهابنةيلح

اةمربيأالقوميةالدولةمسألةصوتخفتلطربقوبهذه

بالطبعيثكللموهذا.الةيودمنالمطاة"الهجرةعلىالاطاح

يكنلموانطويلةطريقمجردكانانمابلتمورمخططاغفال

الاقصاحمنالفرضفانلذلك.نفسهدف41الىمباثرة(طرية

اصدر.الذيألمحيماقمنفعطالاولالمنصرعلىالتأكيدكاق

،()*!*،،!*تكل!،5-،،،كه+ءله!؟ء+،8،.479،

)2("له!8"كم!)5،مح!08"س!"،لا!منه،1،،*3(ط!ع!ول،479121)،

!!.4-3.
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الاكاتا،فروالاقتراح.(فلإاير)صبا!17بتاريخارلهلس

تسعىأن،بنبنيانمابريطانيامعالصهيونيةالمنظط!تهاوص

بنصيبوتطالبفملأنقبلانعلىالاميركيةاطكومةبى

استطاعةنيبذلكف!ن،الادن!الئحرقفيالسياعةف!-تلرير

اط!كومةنلدكلقوةمنلدعاماكلاشضدامأل!ونيةالغظمة

بوا!تهاوالقالصيمنيالضفطغيرهامناكثرمعرضةهيالتن

يكنهذ)ولم.وجهافضلمم!الصيمنيةالاهدافلمح!يقككن

عندمايظهرماكلصلفرالدكتورديفكركانماغيرافطط

للوكالةالتابعالتنفيذيللبلسالاذلفاعطاءبالمؤتمرسفض

الثائلالاق!راحجاهوأضيرأ.لأيردطانيينمعإلتفاوطىإليهودية

!حصنالفلسطينيونأليهوداي(أليثوف)يستمملبان

الئ!رقنيالدي!حمماتوريالحممننوع،اي،ضدللديموقراطية

نيالمةصودة،الديموقراطيةأليهوديةالدواله"انومع.الادنى

العرسط،لح!كومةللقارنةاعتبارهايمكنبلتمورنحطط

الي!ودايأليشوفربطكانتهناالةممرةفان،الاقطاعية"

الث!رقفيلروسياالمناهضةالجديدةاميركابسياصأالفلسطيدين

كزاللاكانتلانهفورآعليهيوافقلمالاتراحلكن.الادنى

وقدقائمةاتحدةاالاممفيروسيامنالتأييدالىأطاجا

الغالاش!رخلالما-دالىالافتراصاتهذ.جميعاستخدمت

ذلك.تلت

كانالطوارىءمجل!نظرفيراقالذيالاخروالت!كتيك

مذاواستفلالالادةكابالشرقالمتزايداميركااهتماممنالاستفادة

،69،-الأميركياالصيمنية142
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ليبروطانياتعانيها!تنالماليةالصوباتالى،لاضافةالاهمام

اليو،لةالممونةقمانونمشروعبثأنالمناقشةأهشاءلفي.اثمطقة

التالليديةالتطويقصياصةازة،قمنهالم!صودتدبيروهووركيا

مسداومةالمتحدةالولاياتكلانشحورظهرروصياتدالبريطاف"

اذالماليلديئذانكفيالماقيالمهونةيتلقونالبريطانيينبانكدن

.)3(فلس!طينالىبالدضولولديالفانةا"مطحكلوافةوا

ث!أنهمنالاصدبهذأانفيتالاميركيةالصحافةانرظهر

الص!يونية،الاهدافحسابمملىالفربفيالامنثديد

ا؟انويلنيومنالىبوفوحالمناورةهذ.تمزىانالام!نوفي

عضوالىبهبمثتحابففي.الطوارىءمجلسرنييى،ئب

نجربتان!ايسبقلمضطةفيرمناقترح!رواالفيرخمجلس

ادقااطرقااءطاغافيفثلتنتائجلهطيانويمكققبلمن

ناالى،السرية)المذكلرةتلدوأثارت.)4(الماضيفياتهت

كثكا4الةلسطيدةالكضةعابتةدكانتالاءير؟يةاطحومة

اميرحيةالافكاوبالحلاةاتربطهامنبدلأغيرهاعنصتشاله

اننيومنارتأىولقد.الادنىالثمرقكلتأأير!اا)قيالا-هـى

لاباتبريطانيااخه،رعإ،اطار!ةنظارةحملالواجبمن

توافقلمماوكركياأايو،قفياعبائ!ازتةءفتنتظرانقستطيع

نيومنء!واغنرورد.نا-طين)4(بثان،الاميريالمطالبكل

كلاء*،،ط+8803+،،،3ءولول،4791.1،1039

حلا+مم!ء*ولول5"،3ءول!،ثلا3!ولث!ح.4794،14حث!!!*3

.3!!3!!(.؟س!ولس!3-ول48!رثلأ،!ه،).عء"ءأ
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فياعالهبرهنتاقسبق؟،اياهكأبرأ(ابرال!)نيان15ني

)5(منشابهةكانتالموضوعفياءما7ربان،الكونغرص

تمهدتالسياسيةب!لسراتيجيةالطوارىءمجلس51-تموإذ

نورايلليقدتعليقكلتقالاميركيةالمسيب4فدط!نلجنة

عندماالضوعهذامنةاممال.ي!ميمونيةاطركةمم!انتةاديأ

بهاقامتااقمن!ااحمىثكولاتمتبرود-3غيرصهادنةب!ايةوم

التحيزعدممنبدرجةالادءاءالاءكانفيلأنيهوديةجماعات

التيالمقالاتمنخاليةنةهـيبأكانتالاصديركهةالص-افةانومع

كان،فظينواول)،1،متدلين1انبفضلالص!ليونيةفيهاتنتةد

ونيةالص!ضدواصدمقالظ!ورفان،اطركةلتأييدعذرلدكلم

ولافىةقبلجرتصركةفة!ط.التموسفيكبيرأاتلةس"ب

ك!ويفهمحاولةقامتولادثابمدءةلم!اىوجر61(اسراثيل

المقالهذاءةلزشر"يتنبلى!ل1411زثرتالتيالمذذبةالهلة

أا!هيوفي،ابيدساوالو!م"بهتوانءةالوظهـور.اسهة!لافي

عام(يرافبر)طاثهددءفي،،"+ح2أ!هأ9؟أاولا159!،)

)5(!!*3ءول5"!ت*ح*،ولول4791،1513381!!*حم!ءول

9!!ح3.كه

فيدولارالفاربمينمبلغالجريدةخسرت
لمالمحلنينبحضانالتحريررئيسقالفقدالاعلاتسبيل

مطراناصدرولذلكالرائيلتنتقدجريدةبأمريهتموأ

مقابلةمن)اسرائيلمسألةبحثبمدمتوجيهاتهالابرثية

!9ء!ا(نوفمبر)الثانيدرين27فيجىرتشخصية
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صببنصتايس.توليمبقم،مثلياتلانثيك،مجلأمن7،91

الزعاءمنعددوأضرالمددلايقافمحاولاتوبذلتجزعأ

تاخضالذيبالمدال،واءنرالشيوخمجلسعضوجملتهممن

.)7(،الاموربواطنمملالمطلعينغيركلعبالةتأ!رأدؤلر"

وي!كسادوردالمسصالهررالىواغنري!كتبباناقتراحفتم

صركةواططهـمم!افترياالهبومهذانثركلفيهيحتج"

.،مجلته!فحاتفيالحلاصصركاتعنءظمى

للنظرلفل!ط!مشخلةعئئاالالالانئاطلصلحنةانمتصحدةالإمميهلأ!

التأضيرولتفادي.4791عام(ابريل)نإسان2يومفدطين

دور-عفالىيدءوأنالمامالامينالىطلبالامرممالجةفي

بدورهاتسفدضاصة؟نةلثشيمالمهوميةللجمميةخاصة

المتحدةللاممالتابمةالمموميةالجمحيةالماديةالدورةلانمةاد

31يوم-اءاتوما.()18نوفبر)الثانيتشريئثهرفي

هذاكلالاعضاءا-ثريةرافقصتى(ابريل)نيسات

أصبحالماو-.المربموافضةعدممنالرءم61(الطلب

بنداد-الإلىالمرب"الدولصهتمنهمناصلاواقمأإلاجآع

الأمرفيتدخلبحيثالهيئةوسيعصلاحياتمنهالفرضافافي

ولف.ا.9(فلس!طيناستقلالواعلانالانتداباخماءمسألة

(7)للأ!كاهلما4-58"*ةحث!!،3+؟ء!ولع3كاأ14791،1،لاتأح!!3

!!هءع3.

(8)ول5ط"ول05ول،!.05.

(9)أ"أ4.،!.25،.(،0)أط84.،!.54.
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الولاياتوتبأتالةضهةكلسلفأيحمانهبح!4الاقتراحرفض

فإيقبأيالقه-إموقبل.)11(المضأاوقفا5-ذاااتحدة

أ)فوةرصصأنواصعةمناقشةجرتنفسهافلسطينصسمالةفي

يكنفم،المتحدةالا.مبتنقدمأنيمكنقرارلكلالتنفيذية

توصيةداء!ةىد4"العموميةاررهيةمنتوصيةكلاقث!كمنثمة

ؤ:تانوبهد.12(ةالةانوني"بااه!لهاكنفيذيةةوةلاانهاي

عدماتمملىبمدة؟الاتفاقتمانهمع-اكقطةذ.5مهكأ

عاولات%رتفثد-المتحدةالامم!ديمهمنا.القرارالرفوخ

اءهيةتوصهةإنبريط-،نيامن"اكيدمم!الحصولعديدة

تأرفضتبريطانياانإلا،تنفيذهاويتمسلتبعالعمومية

باتللاءضاهاكدتاثاصعالنوعهذامنباتفاقنفسها-طيد

اءبفىبطنوصبهماستفهلالمتصدةالاممفيصالحكحذو

صولهبالاجراءاتتتملقاخرىمسألةودارت.)،91الحمومية

تقررالتيالاجنةأمامبافاداثاقتقدمإنعديدةجاعاتطلب

صروحاو-قهواريئالاميركطالمندوباق!كراحكلوبناء،كالألية

تتقدماباتفقطأمليا-العربيةواالبنةأليهودبةللوكااله

الجميةأمامبالتكمالجاعتينمنلايةيسمحولم.بافاداثماا14(

ةهطنحصصالامف-،زهذالاناعضا!ا-ب!ملالمنففذةالضانة

اطاصةالمتحدةالامم-بختة،-ؤ؟المخير)-لن!نهثالاغفماة!فدولى!

ءلئصراصدمندألفتولقدو(ء،بو)ايارالهشاأمتاربهغلفلسطين

3"،لى!-".اويبمال!يرأثا+كاا"!1(1،إ؟117ؤ/..-ء،)11/صنننمئئللث

أ،أنه)-.ا-ا-؟ا،لأث!كابزبمكأ،،لأينىإ؟.زاا)4.2،1أ!/،إ!.ي!ولم

)13(ة"أ).4.!!.!،-88أا84.1!،،41.!.لهمأ

لم4.-ة
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ا!سه5اصلبمداثبعد،الصغرىالدول"منعضوأ

لفلسطينالحاهـ"المتحدةالامملجنةوعقدت.)59(،ال!كبار

الواقعةالمدةنيسسيأرثلاه!يناجماعأوصتةعامأاقيعأعشرصتة

اغسطس()2بثهرمقوالثلاثينوالحادي(مايو)ايار26بين

وجنيف.وبيروتوالقدص-!سلايكفيوقلك

تاعنممتنمةالحذرصاالهفيرومنص!كوءآبقهتولةد

لجنةفيهااجرتالتيالثلائةالاثيرمدةطوالهـصيءلرتبط

ء035*ر!(ا-صم!لةلسطإ)المحاتالمتحدةالامم
51ويى.الافاداتاثنائ!افيتلةتوالتيو!عيعا!اأجماعا!ا

منهبفيبيرقىضلفالذيمارث!الالجنرالقام(مايو)ايار

ا!ميركيةاطكومةموقفعناءارجيه-النقابظر4

فلصطينمأالهعنبيانأيصدربانأليهرفعطلبكلىجوابأ

مرحفقد.الصيمنيةمؤبديمنجمهوريأ!ائبأثلاثينقبلمق

فيصياستهاتطويرتعتبرالمتحدةإتالو،نرجية901

امرآالتحقيقفائدةمنيحدالذيالثكلبهذافلسطينعسأ!ه

وازاءالسياصةهذهمملى2ضروكدليل.)691لاوافهصابقأ

.المواطنينمنكبيرأعددأبانوضوطالمترابدالديل

الىالقانوفيةكيرالهبرةاعالهنيبساهونكالواألاميركيين

عنالامنناعالمواطنينجمبعمنلمومنالنبسطلبفلسطين

)15(.84"،.!.له!أ

(61)+ح*!عطء5؟أء"،ءد83!5!ه!)كدل!ههمح!م!!!8
+!ل!!")!ياممه08114ول"هـك!9ء3!ولم!أ؟83*ء3،وله"!!

ول022ول-2022.4
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.)79(النلسطمنمةانكلتسوبة!ضطرأتشكلالتيالأممال

يعلنأتاضرىمرةمارثالرفض(يوليو)تموز31ءني

رسالفنياطارجية،ظرواعلن،الاميركيةالصيا-،رحميأ

والمؤيدنيويوركمنالنوابمجلسعضوجافيكسجاكوبإلى

وجهاتعنالندابتكشفاناطارجيةنظارةان!صيمونية

مالفلسطيناطا!المتحدةالامملجنةدنث!رانبعدإلافطرها

الحكومةجانبمنوتالس!3هذاواستمر.نضائجمناليهقوصلت

الصيمنيةمؤيديمنجاءالذيالضفطمنالرغمكل/الاميركية

ناكلالح!كومةثواالذبئالاميريال!كونفرصفي"ا،فرين

والكونفرسالجهوريةرئي!سطهاتطوصمرالتنفيالسياصةقستمر

فيدوشالرثيىابداهاالتنوالملاصظة.)8؟(الماضيفي

تبين(اتسطوص)3ب8بتاريخعددتالتيالىزارةجلسة

-:الرحميالصمتلهذاالسبب

يضويل!انهقائلأعندئذترومنالرثيسصزح

تكوناقإلىةلسطيننيالموقفبث!انبياناياءطاه

انهوقال.عنهتبحثماالىتوسلتقدالمتصدةالامم

قاينويولاالد!قةالم!أالههذ.نيواحمدةمرةلدخل

الذ!سانهالىأثارولدد)،!نيةنطمايكرر

فى(7)،،!5!3وليمول،53ك!!ا"ء!ول"ء8"ول1)،ممر3،،514(لالما!ول

.4518،(4798،51

(،8)،"م!!م!،!ع!ا!،!"،*ص!ثآ1،!،،؟0.87ط!ا

ص!ه!+!!كد،31"3!"35ه+،ول.س!هولول3ء7!ا301

!!.23929-هـثه7،لهلهالأا7494.71.
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المإعكوثةمنانهالقائل1645ءإآفريففيبهادلى

بادكلؤل؟-أفه*ديلأفلمانةالبريطاذيوندسمحأنف،

؟--.-،-..!.لم)91((نلسطين

قدءصيلو!ممطالتيللاممال=دوضعاطكوماطلهتاذال!ن

-!لرلم!الص!اينةجرأةازدادتفلسطينفيالحنفاممالازساع

"اطنقثذقيرمنامانريلف!ن.الثمرعيةغيرجرة41تأي!في

ينوؤل!لأدكلاالاميركيينالصهاينةان(يناير)الثانيكانرنفي

.وهتهماصلأالمراةكانتمهماالي*دارواحمنعكنءدداك!بر

جم!بمذأزليزتم2خرتأييدآالمج!وفىهذاوصادف.02()الثمنكان

ثفد-ببئبانوعدآالصيمنيةالمنظمةقطمتعندما(مارس)

طتمتظنج!يتئالوصولنياللاجئينمساعدةالىالراميةالهلأقواها

ة--ت-؟6.،.)121حماتاولأثميراتبدون

(..+ا*!وله:49ول)9اكسودسالصفينةقضيةصادفتولقد

)91(3،،،،،3!!ةا!ا!،كح!-ه.!ثر.40

(02)،ووووللا،ك!ط،ه!!+"3"ث!،ولول،+4791.03.

ء"!

(12)لم"/8!.ثا،3حث!3،،479.

()22

بالقرباكسودكق؟نم("السفينةهوجمت7(91سنةتموزفي

ووضعركابهإيخصمنثلاثةقتلانبمدفلسطينسواحلمن

مدلنةالىواعيدوابريطانيةنقلسفنعلىمسافروها

المه!فىايوأععرضب!!الفرنسيةالحكومةانومع.هامبورغ

مرحلةكلالمالميةالصحفنشرتولقد،الحرضقبلواقليلون

س!!دالث!؟!9!*اولآا،!حولاكتابمن.لسفرةامراحلمن

انمكميالق(3ئزكةامطابع6علىنيويوركفيطبع)ارثوركيسلربقلم

015ص(9(91
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ئث؟مموهـلمح!سبئضأئذلا-!غ411؟ثي!ما7ئ!؟دئسبئثآي!ا!هظنئة.م!هفقا

يخ:ا!مخ!إإةس*؟ك!اثؤلأ؟ىعتلمن،لض!فؤ-أفننفغؤشفيهظال!ا

ا،+قفزكن!"!أايزاللب!ألي!هؤد3تجلمنالطلبهذاوتعهـر

يضأ--اليوق!ص)!ز!كل-!و-*ؤي!.7!2%؟)ئفزشالبهو؟ن!ضا2"ني.عدسر

حالاثتز!جيممجيكثوقيصفغكي!-الفاجمهافيمصقشكلتأءخز!

لىلأبنتق!ظ،،لم،5-يفؤعب!هعالأقيث!-هف!إداللا؟ثهفيلا!!هيوئيمنن

الثيزعلي!حم!لهبوة*نجيوءفأجمي!لهنجذط!فخ؟.لا2!إ-!-ن!لا!"-(أ!94ثم-،

ءبممن!ثظلباعية!،!إملزأكا،!وهـ-لاكمالةإزنجنلعدي!بصوفىه

.!ور،ثف!زبر!ل!الجأعة/،ةصمذخرئيمق.مكبزوثيئ؟خأ!بغ!و.2ليلاإل

!يمز؟درفيودزلم!جمنؤلمس،!!؟ليكمان!فيهوجمزت؟ؤمثهم(بزكتوا)

لملبضيةيح!اجمظنط.!ونفإءجديمت!ا!إجم!سلا!ي.في:ؤغيرم

،.*!(؟!ظقىت!قى،"!!:لألآ!م2في!شههـ،

!حملىكماجمة.+-:كأ:.ةأ!بم/،ا*5؟ة،!2.*ص:ء.و؟عط"؟غش!ى.ص!ل!---؟!

-:،-!.،---لم-ط--آ5ؤآ

!ؤهش!4ئئتز+بكدلنتخفيقاأ+-3لقدرءاث-عتذمئؤ-.3ء-د.ء

المظيم،.مبهئإبملقلق!اشهبر!!جر؟لمحشتجلإليخم!لو2في-إب!إلأستغ.اتون

ثا!لميي)تاليأت،.118-لىولبر،نيبىور،!.حبزبر)نا؟،!-اللإجي!أبملةحبما

الضهاشةيمثهادةالاس!فادةذ!ن

!غ9ه!!*غهـحمهـلمنحبما،!ملود؟له!لهاور\(-!ه،)85يوأ3"

أ+!!---في؟6ءنيء+.--و،/ا!.لآ.،+ثو0،3أ\سئ!؟اؤلىد،مت!أبر،شكأصا/ى،+،

ء--لات.!)27(

أ!فؤاز+عأنؤي!فئي!بخنر!التمثز"تنا!الليوصدراعندما

ا!بإيهتم!هلاالمانجياىجاللا!ئه!،6،في،بهنهبئب!برلجنمئهح!ناش،ا

اغلفماي!*آفي3اللئركهنمثي!أ!فيرلففزأ-كل!ل!+افئ(تقريز،!

اللاجئيننجوث.لوكالة.العامإالمديرإليهمني6أر!ا"-اعفاه

.للآئ!يه"9ميوله3نضأذ-لةبتهمه/عتضنتط"!عنؤلثفيالغ

اكر2
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فيالصناعةالمنظماتمجلسقبلمنالوقتةلكنياليمهيونية

واللبنةروزفلتايلينورال!يدة.0.1.5المتحدةالولإإث

.الامير!المسيحية

منلفل!طيناطامةالمتحدةالامم"لجتانتبنانوبعد

ف!ذ،اباعيةتوصيةتهديمعنعاجزةنفسهاوجدت!!ا!ز

ر!ولنداوغواتيالاولشيكوصلوفاكياكندامنكلافثرصت

الهندمنكلاقترصتالت!سيموالبوروةواىوالسويدوالبيرو

اصمافيدرالينظامذاتواصدةدوالهوايرانويوكوصلافيا

من*اتاعتقدت؟!االمثروعينمنا!+يدفماوص!اليا

.281(المموميةالجعيةصمفيسيئأتأثيرأيؤدرالائراجين

العموميةابعيةسكلت4791عام(سبتمبر)ايلول3وفي

الدولجيعومثلت.الاةيراصين!نيالنظرابؤقتةالبنة

اجماعأوثلا!اأربحةعقدتالتناؤقتةاالبنةهذ.نيالاعضاء

افمانيلشربئ2وهسبتبر()ايلول35بينالراتجمةالف!ثرةق

العلياالمربيةاالبنةمنل!كلاضرىمرةوصح.(نونجر)

ءنالمدانعينأموكان.االبنةهذ.فيبالكلاماليهو!يةوالوكاله

وروديغل!كوانإلاتدوبأدوسكراغارسياالاكريةعرير

ضدماتعلبهمااةدقتاللذبئالبوروءوايمندوبفابربضا

اصرائيل.ضدماتثمبرمبنالصهاينة

)28(كاطونلأ،3!هول!*ص!ث!3ح381ولأكا!!30333ء،كهرو

هءف!ز،،عءولء،35؟5ول!،!ء9"!اءول،ك!-طولح5ف!حم!ه!ط!

*هح.ولولس!.

.ءول-ولونبقةلفلطبنالحاطالمتحدةالامملجنةللربرراجع
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بضةالرحميصتماكلحافظتالمتحدةالولاإتاقومع

الضفطاماماخيرأ،دراجمتالمؤفتةاللبنةتشكيلبمد،صابيع

71فيمارشالجورجالمحار-4إظربيانوكان.)92(الشديد

)02(

فيازديادعلىالاميركىالوزراءمجلسمناقاتدلت

الدناعناظرذلكعنكشفكماالستاروراءمنالضغ!

قائلا:فورستالروى(سبتمبر)ايلولأففى.فورستال

ادلاءمسالة(البريدناظر)هانيفاناثارالوليمةنهايةفي"

خصوصافلسطينلثأنالسياسةعنببيانترومنالرئيس1

وقال.فلسطينالىيهوديالفوخمسينمائةدخولبثأن

ارادمنهنوعايمنقراراصدارعلىيصرانيشألمانهله

العظيماثرهلهيكونالبيانهلىامثلانالىيثيرانفق!

الديموقراطىالحزبللجنةالاموالجمععلىبالفاررتأثيرا

سنةمنذجمحهاتمالمالمنكبيرةمبالغانوقال.القومية

التبرععدماوالتبرعفيسيتأثرونوانهماليهودالمتبرعينمن

الىواشرت...فلسطينبثأنترومنالرئيسسيفحلهبما

فلسطيننجتأنملاحظاتمنترومنالرئشقدمهماانالى

.نيويوركانتخاباتفيالمتوقعالاثرلهايكنلمسنةمنذ

اعطاءالبيانعلىحملالجمهوريةرئشان(القولواضيفو)

يكنلمالذي...سلفر(هيليلابا)الحاخاممنبتأثير

ناوقلتلترومنمحباولاالديموقراطىالحزبفيعضوا

يغضبونالبريطانيينجعلهىالرئيصملاحظاتاثرطلأصة

غرايديالحنةبتقريراقترنتعندمالاسيماحداقصىالى0

الموضوعهانيفانولاحق903ص"فورستالمذكرات")

(323صذأتهالمرجع)(اكتوبر)ا،ولتشرين6في!ايضا

-
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لمشروحكبيرأوزنأتطياك!دةالولاياتاقسبماتمبر()ايدل

قيلاذإقومع03()ذلكسهبهـعا1صح!ووهـالا

بانا)!ربيةالدولأ؟دمارصمالان(سبتمبر)ابدل22ني

جميىح!منفلصطينصالةلدرساستمداد!المتحدةالولايات

قرر!الرفنفسهكرومنالرثيسان93(،أويقالالتوا-يا

،ريخمنآايارضهمةقبلذلكوكانالتقسيممصروعجانبفي

وبما.!)وااطارجيلأنخخثلنأييدالىتملإتهصدور

فيالمتحدةالىلاإتممثلرحميأالنقاب50تقررتالم!ألهان

تجلاجمثنروعييد.عنجونسون.تهرثلالمؤفت!اليبنة

11يومذلك-بمت!يهؤديةوالهجرةالتقيموهوالا!رية

التارد-خذلكمنيومينغضونوني.(اكتوبر)الاولتثريئ

المناصرمنوكان.ا،3(عائلأ*!قفأصذ

مثروعنيالاقنصاديةالوصدةاكلك!الاأبيينلهذا!القر+الاحمإصية

إبي!يياب!بةىصكلنفبئل!طئنينأيةابي!بسالىفيرل!متالييبيعصبين!!

عننجوؤستهإلىالتاظرقبلالمبممي!+مقأهدأ،."وألبعطرالمحييفة

قفبالميثيقتبا!صأليالاربإتبرنارديرلاروخ2اليبماهـجه!تجذير

يخئن.!فخبب!في!حزبهثقةغتممسكلنهينتجل!بلضهيبىنيةا"الممادى

ء*-.-!-ء2،-صا!اأ.---ال!ا،إتهامإ،با-دريياميةيبر-ضيه

،35().+لا3عح!لأش،!.3ه.ة.!001

الكا(!مهحمحهغ!ا!كلخكاه!6+محاقي!33ح+!ع.كه9،-اش-ص

1(23-"طءلهل!هة،لماطلك!2"طر"ط!س!/ء!؟ةول!هصا*،ط!!-ولنءمتعمط

لابهع!5"!*ئا!5!كالأه،561(!ححح*"بم3-02)*4-!ما،نم)"

.ة-صكاا-57:--لأ----.--..!!!-د--.-

"33)"ث!،لأ؟كاس!*8"!هول3!ولاا)"س!"ول،،7،1،1(0ح،55ء!حمثمر

كو،7)،!!.535253-،
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فلسطيناراضياصسنءنالمائةفي06انالىنظرأ!لت!يم

ناايضأجونسونوأثار.الشعبثكصلطةلمحتسشوضع

أصاسكلبوليسيةقوةاقامةتتوجبةدالانتقالية:الفترة

دولةايةقياماحمالالىيثمرلم"إذملاصظتهوبدتءلمتطوع

بسيطشخصملاصظة41،(القوة،ستحمالهالاعضاءالدرلمن

عربية.مراجععنالصادر-المتكررةللبيا،تنظرآمانوعأ

هيلدرنغوالجنرالجوذمونمنكلكانكاثاالمدةهذهاثناه.سني

الوكالة!لمعمستمراتصالمم!،الاميركطالوفدسسكصثار

.03()إليهورية

11بتاريخالصادرالاصر3،البيانانفيهصكلاومما

4.،0((34)

)؟؟(

وطبيحةالاتصالاتهذهمجرىهورويتزدافيديصف

مطلعيخركانجونسونانقيلانهمعوالصهيونىالاتصال

كأنهالامربادىءفيالتقسيمواعتبرفلسطينفيالموقفعلى

رؤيدتلأريجااخذالداخليالسياسيللضف!التسلأم

01التفاصيلعملىوتحرفهاطلاعهبازريادالصهيونيةالقضية1

قضيةالصهيونيةالقضيةانجونسوناعتبرواذ

الخارجيةنظارةعواطفوراءصائرايمدلم"عادلة

اثرانهحتىالصهاينةمساعدةفيجهدهباذلاتجاوزهابل

الجنرالاما."ايجابيةبصورةالخارجيةنظارةموقفملى

حلقةفبوصفه...البدايةمنذالقوةحصنفكانهيلدرنغ

الستراتيجيينمعيتحدثغالباكانالمحلوماتفيالاتصال

كتابمن256-؟55ء!راجع).ألصهاينة

.(ثه4!4ح!!حط،اول4!!)ط
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،
الدكتوركونرسببا!دارهفياصرع(ا!لموبر)الاولتثرفي
المؤقتةاالجأاضبرقدفلسطيننياليهوفىيةلدكالةممثلأصلفر

اطرصة.ستوصيالوكا)-ةان(ا!وبر)الاولتثمريئ2ررم

الوكالةانصلفروادءى.361(التقسيمضرورةةالصهيويخة

اكقسممئروعكلىمواةقتهافيعظمىبتضحيةالواقعفيتقوم

الاراضيمن118نيأء!ورةدولةو-ودءنءبارةانهاذ

الحظمى،التضحهة""ذهل!كن.،باةوروعدنيلهاافصصة

تكنلم!وديةدولةلتأمينمقبولةتكوناثاسلفرقالقي

منينتظرأنيم!نلاإنةالقائلةبافىكيقةربطاعترإفسوى

وذبل.ا!الحربا!ة؟رمناشدداتحهلالمت!دةالولايات

ا!رصدةاذاكفيبمااطا!"الاجنةمنتوص،عشرباحدىسلفر

-:العائلةعث!رةالثالةالتوصيةرفضل!كنهالاقتصادرة

منة،نهالفاصطيفيةإصألةاا!يةنةديرفي...

اءتبار.؟!نلاثنفلسطتليةلةحلكلانبهالمسم

،)137عامةرصورةاليهودإثكلةحلأ

موفىوجودعدمهيألي!-دمث!لةان-اةررأيوفي

الولاياتصوتتولة-د.الةوميالوعانهوالوبدواطللهم

)38(4زفارأالمهرفدذلكد"المتحدة

؟:ة4وفهبالذيطتقريرالمت!دةالامماهئا?خاقشاترفي

(63)،،لأ!"ف4ه"!*3!ه!ولاس!ا،!)"،،1،،611(هيأحه؟ءح!141

د479)،747،

(73)+ء*،8+،،!!اءكهياةولءك!ع!،!55كل!"،،111،

ثه(8)أ"41.
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الررسالتهديدنطاقازدادلفلسطينالحاصةالمتحدةالامم

!العس!كريةالقا!نلقإرةاصببومما.الاوسطالشرقفي

لأضذ3لاهب-تأ!ضادها)9،نأالاميركيين

الذيالنهاثيالقرارءنطيةالمسؤلا5عاثعهاكلنفسهاهي

فذ.اعدادليأيبيئريى!!ىالضأايم!ن

13بتاربخ%ونسونتكمعندماوه!كذا.)04(القرارات

دولية،برليح!يةقوةةكرع!يأتلم(اكتوبر)الاوللسرين

مدةتقصيراق!ح،الروسيةواياالنىالىنظرأبالاحرىبل

!ثالمتحدةالولاياتمندوبان،فالوافحالانتقاليةالفترة

لذلدأوصايةمث!روعاىفيالسرفيماتي.الالمحاديثتركأقءن

سبنمبر()ابلولاولمنالاسنفلالاعلانموعدةديماونرح

ويفهر)41(1891عامتموزمنالأولصواليالى9،9؟عام

البريطافيالانتدابنهايةموعدلتقديمالاميركلالاقتراحهذاان

يطالببدألانهيبمتماالسوفيإقىالنوأآلاتحاواش

)93(س!"فلأ،،4كمهه)"!*ة،نأ؟ه41،،،30،0؟ء*لأ.10)75.71-أ

)م!(

الوزراءمجلسجلسةفياقتراحهفكررفورستالعاد

بمجهودالقياميجببانه(نوفمبر)الثانىتشرين7بتاريخ

ولم.الحزبيةالسياسةمنفلسطينمسألةلازالةجدي

عنمغراثالشيوخمجلسعضواقناعفيمحاولتهتسفر

.((؟3-1،3صفورستالمذكرات).شيء
(14)"لأ*!اكا*"!أ5كه!ولول"!ة!،"+111015!*42.0

(*5لأءول6ء!7491،81)،556.
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جمإآ(-بباير.!ايثالمحااثلي؟لأتإويئلمتدإءسيلإنتدإب!عيد..! ص!

مدآاكصببيبهو!ي-فأببد.البماللإبمبرلىيخف!يمثر،!وفىهاا9ليما

*كانجت؟.صباصةنجفصهيرتجتوني-.(24،)االيملا!اإوإ

يداق،وإذجمب!كريلدخلدممقمهلورطياالورلاأ!لمحار!نادي
-+ء--!ء!.،-3-،س--،ط--ء..-:--5للا

أيدكيمافئإلنلسصطبنمبماالمشكلإإيقاءفيهايبريخوبإمنألامر،"يء

افيرأ!المتحدةلأ،افيلاإترأت-ما،ايدكلإ.نجئةفياواليميرممهإ!ميبما

ممارقي،؟قيجثالامنمجل!بىايدينيرضهاعإقييماأسمنه

تم7(بوفبر)االثايخرتثرينا!وفي:)43((يئيتبرإفيجق-ءالنثمبي

أ!4(لهاول،ن!،!ع3"..ع.ه!!.،-س،ت

ا-"."د-!--.،.)فة(+

الروسىالخطرتأثركيفيةعنالنقابهورويتزيكشف

ثكلانلأ:فيقولاالمشكبةهذهفيالاميركىالوكذتفكيرملى

ذلقالئا-3إيشببءلمالتقسيممشروعالنقيذاالمطلوبالمنكيم

السلطةمانتقالعلىسيصريرن!الووس.ان.نطمفنحح-ش"-جمي!إ.

الاييركبينانحينفي.الامنمجلسابى،التنغيذفياينهائية

ولقد.لجانهااحدىاوالصقوميةالجممية"بيدتركهافضلوا

مهمةنقطةاثاروامنهم.المهمةالنقطةالدهالاميركييننبهنا

الىاغضاءفأشاروأالامن-خخلسالنىال!لظةائننئأدفكرةلهد

مجل!ساعضاءممظمكانالواقعففياالوقتذلكفيالمجلس

كلفكانت."حياديين"-أوالمتقسيملمشرو،عمحار!الامن

،بلجيكاابامحوضةوسورياوكولومبياكه-بريطانيإ-طالم!و

ص!ئكانالظروفتلكففى.مقررينءكرفكانتاهـفرنسا

إيطالليسشطيع-مكاملغ!-الامقبجبمىيبقىاصص)نالا-فضل

الجنرال.-..-لبمابعامةإلجمممةتتبنماه-قل!قرارايمفعول

2!!..؟/.!!ير0/ا-!ا!لا.صلإ؟..-في7ج

،؟؟
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الروسيوالمشروعالاميركلإثروعابينوسط-لالىالتوصل

إر)ماير(ااولنيالموءديكونانتةهـراذالانتداباثاهبثأن

قدناءالاهتللافيالبررطانيةالح!ومةوكانت.441(1648عام

لدىمقبولغيرصلايالسلاحبةوةتفرضلنا!ااعلنت

قبلمنمرنقدالىالاعلانهذاوتحرض،)145&*داوالمرب

.)146(نوفبر)الثانيتثسرفي22نيجونسن

بالولاياثالهرب؟قأمنانقاذهيمكنمالانقاذعاولةوني

والاميرصيالسوفياتيالندخلام!نبذلكصفينةالمتحدة

تاالا.ا)مربةالدولةالىيافاضمالمتحدةالولاياتأقترصت

ل!كن،الصجلاثنيتدرجلمالاميركطالوفدتبلمنالمناورةهذه

يحرلمماانهاليهوديةالوكاالهاعضاءمعاطاصةالمحادم!تفيذكر

الا!ثريةوهيالاصواتثلثيالتالسيممثروعيناللنالتةيير

وقالبلادهوفدرسميااليهذهبماابحدالىذهبهيلدرينغ

ناالروسوبينبينناللخلافنسمحلن!تقلقوالا"ءؤكدا

الىدقيقةاشارةاشارولقد،الحلويعرقلالاموريخرب

وفي.القوىانقساماساسعلىوس!حلقيامأحتمال

(كتابمن73؟صراجع).كانهكذاالواقع

ول(3س!؟!أأ9ول*ه!).

(44)+ول5"ء4*!8"0ول3!ول11ءصأ8ث!،لأ015،،1،*2.0،(*هث!.

.655،(7491.81

)45(4ءأهث!+وله)"!*1،0131ء!ءك!ولا؟ولء3،33،،اولة!8،؟ه

ولس!س!45،0،،،كاءح45+3ء383ه+،أ!ء+!33وليميم"!ول!3،

لأ10.،9621.1.

(64)،،*ء*ح!ك!،85+ثس!3،،1*هكاء"ولء7491،233.

،79،-كيةلأميرانياالصيم752
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لهماسبققدرينعهـلدوا؟نرال-وؤ-نوكان،)147المطلوبئ

صواليأليهوديةالوكالةوف!داعضاءاحد!ثرتوكاستدعيااق

ليطله-ا.(نوفبر)الثانييئتثسا9ظهربعدمنلثةالثاالساعة

وقد.الي!وديةالدولةنيلأءةبةادصالرهدميالقافارالةركل

الرئيسمعاجراهاالتنادادم!تفيهذاءنالتراجعوايزمنأمن

الهيئةخالتشاورةبمد.صاعاتببضعثرتوكدعوةقبلكرومن

احتةإنلفكرةءنلإدافعواشنطنإلىوايزمنرول5الففذدة

بانووءدالطلبهذاكلوافققدثرومنوكان.بالط:4ألي!ود

،بوعدهكرومنةام،يظهرءاوكلالاميركلبالوفدآةوريتصل

481(وايزمنروى؟

المتنازعةالاطرافجميعأقوالالمؤقتةللبنةاصمتاقوبمد

وكان.الفرعيةاالى:ةرفحت!اا)قيالةراراتعلابالضصويتبدىء

اعطاءالدوليةإ"دلء-كا"مندطلببانرةضيالاولالةهـار

."914الفلسلإفةاسألةالممالجةالمتصدةالاء3صلاب،وخانقرار

11وامشاع!وتأ18ضد!وتأ21بأغلبيةالقرارفةط

با؟ثريةفيهتقرراكنرماربم!ن-!تدصووجرى.)05(!وتأ

(47)3طألا2،،!.676.(48)*ح28،تث!ول،!!.945-745.

(94)لأ+ه4ء"*!كا8هول3ءك!ءول!طأكهولءكها؟ول3،ول4ول،5ص!ه-ول

ول8!أ"س!ح-5أءث!!!ءلمثهأ"+يم!"ث!ءلماه،ث!ه،539ءول،5

لما5-"س!ه5+ول،،ص!ء،5،2!ح./كهـولص!.324/1،*هك!+ءءطكا

4791.11،ءولولح5ة!!.62-75.

)05(4ء،زث!لأولههأ!*،3أ!ح!حولءث!ول،كلأأ؟تء33م!)533،،ا!8

س!ولل!،،،45،0ء3حهول34ع538،ث!ها!!+حكمعه،?إول،5!ول1،

1635.
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واالتقسبملننفيذالمتحدةالامم!لاحبةصوتأ03!وتأفد21

فلسطين.فيالثعبمنالاكئريةموافقةدونبتنفيذهالتو!مة

الةالملاحظ!المهممنفانهذلك-لمتالتىالتطوراتالىرةظرآ

--انبفيوقفتولإبيرياوهايتيوأليويانالار-ختينمن؟،

آلثقراروجاء.اثمتيناضبتين81هاتينممتافيالههـبيةالدول

أليهودمنالمشرديئبا-كيمابالاءضاءالدولدةومباتيرصي

69الةهـارهـذالالوقداأوعاانهمالىالر%وعءنلأهاجزيئ

و؟يتالتصوءنا+وامتتصونأ26وصوتأ61ءقا!لصوتأ

52وفي.ا)قرارفد!وتتدةالمت!الولاياتافانقبلمنأشير

التقسبمءثروعمم!المؤقتةاللبنةوافةت(نوفبر)اأمانيتشريئ

مو،17و!وتأ13تدصونأ25ةبأكثرالاقتصاديوالاتحاد

شروععنالتواصيبضفيا)؟رارهذاواضتلف.(51لمامتناع

)ظسطيناطتاصةالمة-دةالاءمبنةر،اوصتالذبم!الاكثربئ

ومسا-لآاياؤبتةل،هـ*دبةالرهـء،!-اصةاذماص!وايثلفل

المربىةللدولةالنةبمنطقةنيالارضمنفدانمايوننصف

ءنبالنيابةالةدسفيافىمدفةبادارةالو!ايرة؟نةتةوم،وأن

الي!وديةالارافجما!-ا=ةانةاصيعزوةدفأ52)المضمم!دهالاءم

اةارنةوبا.الاميركيةالخار-يةثظارةبهةاكلتالذيالعهلالى

فة!د(نوفبر)الثانيتشريئ22فيجرىالذيورتالتصمع

نيصوزواالذفيءددازدادأتةالل!ةت-!وز!ليصة%اءت

5(المأ؟لم.1637.3..4

(75)أ؟أ4.)ولحك!5ألما8،هول5،!!.131-1051ءول181.5(11).
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اصواتاربعةالمعارفونوضسرواصدبصوتالتقميم%انب

فيلأ!سبهذادصنولمبصوتينالممتنمينء-ددواز!اد

امعيافيالمط!بالاصواتثلثيكللاصصولكافيأالتصويت

.ةبمواله

نرنربر()الظنينشريئ26-اءني-.الت!سيمت4/،،لتصو

"صروعوضعولو.الهمومبةبةالجهفييحريأنالنصودتأوثصك

نا!ونالمشروعلسقطيناطذلكفيعليهللتصودتالنقيم

المموميةالجبةرئيسانإلا.اللازمةالثلثينبةأكزينال

لس!اعكاتوقتيهقلمانهءجةالجدةرةعالبرازيليأران"

اداعةكانت)كان.(ه)غلاكلامبطلباتمدءواالذيئبرع

تسفرانالمألوفغيرمنيكنولممساءوأكصفأدادع!ةثذ2

طلبان-!.اللإل!نتصف-!جلاكافياله.و!ه،الجعية

كافيأي!نلمات!فياةائمةمناصاغمسحبالمربالمندوبين

عممملىالعربالمندوبونوكان.المناةشةلمقابةاران!انظرني

الهظيمبا)ضغط،الفيلإءيئصةدوبروميدالا؟!رةال؟،،م

نحناةةبرلدان-43منالنصودتنينغهبركامبن!ريكانالذي

(53)،2"ألهاث!ك!!..676

)5،(

عدةمنذحميماصديقاارانهااوزوالدوالدكتوراعتبر

غارسياخورخىابرزوقد.الصهيونيهللقضيةسنوات

الكتابفيومشاعرهالرجلعطففرانادوس

.742صس!!+(ث!؟حأ!آها!!391)
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خفتوقد،للنصويتفورأالمسألةلطرحمكثوقينوكانوا

.ادخالانمنالرءمكلادكافيالوقتوجودعدمبح!ةالجد،

اررهةيومجماءالذيالجلسةاختتىامالفرنسيالوفدطلب

اأسبتيومالههـبى،الوفو!ب!اققدمتالتنالجديدةوالمقرصات

اربعفوتستضهـقالتقسيمموفوعنيالبما!ةالمنافشةجعلت

.)155فقطساءإت

تابمدبيدماالامورالصه!يونيةالزعامةتسلتولقد

كومنوذلك(نوفكل)ك!افيتصريئ25فياللجنةصورت

تاومع،الممومبةالجمبةنياللازمةالاصواتعلىاطصول

فان1561ال!كتمانطي!اللاالت!كتيكبهذاا!طةالملابسات

الاضرىوالسهلالصحافةقطرمنبرزقدهنهاكافيأمقدارأ

55().+ول.ألأ)ءا"،،،!5!)،أ+*!!هك!ء!ءول،،اء!"ته،،ول"!ه

*ءل!!هكاول""س!)،!،(لا!ولول!3كلأ68،،489)!،6.

()56

الىبهابمثالتىللرسائلجوابايالمؤلفيتلقلم

جوابايتلقلموانهكما.والفيليبينوهايتىليبيريامندوبى

وارينسكرتيراتاحدىاجابتولقد.باروخبرناردمن

01الاجابةيستطيعولاكثيرامريضالسابقالمندوبباناوستن

الاشخاصمنعددمعالتحدثفىمحظوظاإؤلفاكانولقد

المتحدةالاممفىالمناقثاتحفرواموظفينويخرموظفينمن

ذكريجوزلاانهومع.الموقفعلىتاماطلاععلىوكانوا

الخارجيةنظارةفىموظفينيزالونلامنهمكئيرالانالاسماء

انهاتبدوالمستقاةالمملوماتفانالاخرىالدولهدوائرفى1او

أ.المتحدةالاممفىاحداثيروونالدينعندعامةمحلومات
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!افيدفي!ثير،وقعماصقيقةنيضئيلثصكسوىيبقايث

صيفإلىأليهوديةللوكا!هالتنفيذيالهلساعضاءاحدهوريتز

ن!ئ!اروفترةوبدأتاللحنةقالتصود!منالاوليأليأسلبدد

:عوم

ممانية،فينااتتلةالروحهذ.زشأتلقد...

والوسائلالسبلفيوتشاورأالوكالةم!نبنيفاجتممنا

منالنضالوبدأ.اترىمرةاطوادثءبلألادارة

جنونية،بصورةافى،لفاعلاكواهتزت.جديد

واضذ.المالمانحأهجميعالىالبرقياتواصعت

ضاصةمهماتفيليرسلو)نوم!ماصزةمنالاصتاص

منمفةذثخصاييرفضلمانهالامرنيما،غريبة

يافيالممونةاعطاءماالصهاينةغيراوالصهابنةاوأليهود

ئيصفيرأآاكانأكبإبثللفردكلووضع.وقت

.571(!اطنأنيالتوازنلجعل&اثسا!هودسبيلى

نوفبر()الثافيتثرين27فيالمصادتا،يسيرمانوبما

الهموميةاررميألم.تعثدالإميركيينعندالشكرعيديومكان

لماءمةيومنجلصتتهاعدتوعندما،انيومذلكفيجلستها

رفعالفرنسيإروفىيالسمفيرواقترح-ديدبضء)صديتحدث

انهالا)58(0الرضية!ركالنتمساعة.وعشريئاربعمدةالجاسة

(85)طكالهاا"2)!.766.
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وعقد.)51(الثرضيةهذ.تتحولان"قصدجهةايالىيتضحلم

صلءلمثمروعوارترصواضاصأاجماعأذلكبمدألمربالمندوبون

أتضايمطيذانياستقلاللهاموصدةفلسطينلافامة!سط

الجعيةالىالمثروعهذا"ثدمولقد.ا"6(اليهوديةلملافلية

جونسوتمن*لانفيهيناةشلملكنهالصبتيومالمموب"

التصويتصرى.61()2خرتأضيركلعارضوغرو!ممو
ح---

صو8عشرئلاثةضدم!وتأوثلاثينبثلاد"القراروقئلعندئذ

واحد.تفيبوقداسواتعثحرة!امتناع

تلالالتةسيمفرارءانبالاصواتفيالزيادةتفسران

هوريشأشارولقد،عديدةجهاتمنتجل!أيبدوآإأثلأظزرة

وا.قاطاصةاهيتمالهاكانتاللاتيد"أميركأدولكتلةانإلى

موصىفبادارة.كثيرألاجحةكانتعليهابذلتالتيالجهود

الضهيوتيالسياصيبالمملمولجأكاناديالارجنتيني.توكى

التنارصانلجميعاصتخدم"اللاتينيةاميركابلدانكائةفي

:للافناع،نصرتلمحتوضمت

الجذبقوةواستحمالوضغطورثواتايضاصات

)5"(

لمستممراتهاالتأكيد"بذلكتحاولبانهافىنساغرانادوساتهم

خته!تىالتصويتقبلوسمهافىماتبذلبانهاالواسعةالاسلامية

.67؟ص."التقسيمقرار

)ه؟(،س!أ"صافمأ.!.6

(46)،،لأ*محاء*ياولةهكعه!ولاا!"8ول،،،1،10153،*42.0،(!س!-

ولءح!3ء9.هـ471)776-7371.
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ولعد.ولمجاحبمهارةالوسا؟لهذهجميعاسضممللقد-

اميركاجمهورياتعواصميخاطب!ارأليلأالتلفونلازم

.62()منالةارة-ش.كلالىعواأصر!طان؟اللاتيد،

كوستاري!بم!وريةرؤساءاحىدفيفيريهم!ضو-ياما

بيضا.ث؟تدفتراءطيانهفيقال-ش:-(ودي-3وهو!نالساقي

محاطفتسلنفقداللأتينيةاكلليركادولمتدوبيزوجاتب!ا

ء:دوبزوجةزسلتهالذيفالمط)كن.فروالمنكمنثمينة

أعيدفقد!التفمشروعمعارضيكباراحد/لمتالدكتوركو!

منهتطب)14ءةكبمءروضأرةضؤةسهالسةيراتصينني

خطبةفيبمدنيبلتالدكتوراثارولقد.لأ!هيونيةمؤيدة

صوتانويقال.)،6(الضةرومنالانواعهذهوجودالىعات،

وعداصتهملالذيبيرليادولفبراسطةعليهالحصولتمهايتن

الولايات-كاما-دان!.لأفرصلهذاالا-ئمهاديةبالممونةاميركا

ولأصهاينةالابيض،لبيتتهعلأةطعنهجيدأاهروفاالصابقين

ت)مندوبهاتأمرإنعليهاملحأهايتنبحكومةهاتفيأاتصل

هاييمندوباوف-حانن!ن.)64(لهصوتمافديصوت

الةقائلأالت!سيمضدالاربحاءيوآعوتالذيفييهانتونيومصتر

روبرتاما1060(اقتصاديةلأصباببالعكسامرتصكومت

)62(53+،2؟كل!ه.!.925)63(لأ،يما"8.!.7

(64)ول.ول300ءكاءا؟.!.،5.

65()

هايتىلتراجعالصهيونىالتفسيرتجملالمتوافرةالادلةان
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نيتصويتهمانلألاتينيةاميركامندوبينحتلفافهمفقدآتلا

مشروعلمحقيقام!نيةفيكثيرأ-يزيدالتةسيممشروعجانب

انهصدالىلمام!نوذهبالاميركتينعبرعامطريقبناء

ايضأالمتحدةالولاياترئيسوا!صماطارجيةنظارةاصماستممل

بمثمذكرةفيالحقيالةبهذ.التسليموتمالوعردهذ.فطعفي

!هذ.آن!اومذكرةاتشيسوندفياطار-ةياظرالى!ماهمان!ا

وماااطارجيةنظارةملفاتفيموجوءةكزاللالكتثاتنثر

قامالذيالنشارراللاتينيةاميركااهلعند-ويةأرويةذوهو

)166اريفالومنالمكلبينأقربمنوهوغرايمادوسغاريابه

وقتأغرا!ادوصض!ولةد.اليساريةالمهولذيغواتمالارنيس

.!المؤسينا،باءمناعتبرصيثاصائيلفيذلكبحدطويلأ

التقسمفدتكمقدكانالذيالارجنتينمنار-عطالدكتوراما

الحتامية.المرحلةفيالتصويتعنامتنعفقدالمؤقتةاللحنةني

اثامعالتقسعجانبنيايضأليبيريا!وتكلاطصولوتم

يوآوعدتقدوكانتالمؤقتةاللحنةفيأكصويتءنامتنعت

يبدوايضأوهنا،التقسعضدتصوتاوصتمتنعباثاالاربماء

انتونيوصوتلقدغليك.بادوردقولحدفملى.مقنعغير

الاممانالقانونيالاساسعلىالتقسيمجانبفىفييه

01فلطيتعلىابادةحقودهاالاممجاممةخلفتالمتحدة

بسكانهامزدحمةهايتى"غليكيقولالعمليةالناحيةمنمن

."المشرديناللاجئينمنحزءايواءمنهايطلبانوخيت

)66(ك!4،ول،3،ده.!!.928.22
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نيتدضلقدواشنطنمنالممروفالافنصادين11روبرتان

صتقوآفيرستونثركةانلجبيريامندوباضبرفالد،الامر

!يني!المسترفاصتجثديدمحاولةهذاواعتبر.الأزمإ!نلى

تمالواثعوني)63(المحارب"نظارةلدىالليبيريالمندوب

اضباربفرورةكانجوا!الكنفيرصتونبث!ركةألاقصال

تاأليهاوطلببهاهأففيأالاثصالىتم،إنهاطارجيأفطارة

كليضفطاتمنهطالبةليبير!نياممثلىالىبرصاثهثبمث

.)68(،التع!ممجانبفيلتصوتااليبيزيةالخكومة

!نيالفبلببينصاالهنييرىوضوصأالضفطانراعاكثروان

الجعيةعرفتههبومبأعنفقامقدروميلوالجنرالمندوبهاكان

مشروعالجنرالهاجمانوبحد1916التقسيمقرارضدالمامة

آركأ،ماري،كوينالباضرةظهركلالاربماءيومسافرالتعيم

روميلوالالجنركانوإذ.التقسيمفديصوتبأنلنانبهتعليماته

كلالالحاحبضرورةالمربأنذرالصيمليالضظبكوةض!اعرأ

اتصلواث!نطننيالغيليبينضل!انإلا0)013بسرعةثعصويت

المبذولالعظلميمالضغطعنوأضبر.روكساصبالرنيصهاتفيأ

فددالتذميميحبذلمنفسهانهمنالرغمومم!بلاد..موقفلتفي!

مصممةكانتالمتحدةالىلاياتانيظهرانالدياليزالسفيرةكر

ويتانالتصوبدا.ضد.التح!مويتارراقةشانهومم!لاالئقصنمكللا

)67(لأ،عأ،"8.!7ز.؟ح8تأ،أ!ث!33!"اهـ.!.4

)68(أ!"3ء533!،،،،،3ء-،8!.!كا.46

)96(لأ،حأ"،8.!.7)07(9،ءأ؟"هنأ.!ا.7

266

http://www.al-maktabeh.com



صتةمنمشتركابرقيةازاءخاصبنوعأضطرثيءالتقسيمضد

رأ-ثموكلالص!ونيأالمؤيديئالثوخمجلساعضاءمنوعثريئ

قيدكانتقوانينمسو!اتسبمةانو؟.711(ئرواسوبرت

منبداالفيليبينكلتؤ!روجميماالاءيركطاأكونضرسفيالدرص

واثشطقمنالفيليبينسةيرألىانفبعد.المةاومةعدمالحكة

روميلوإلجنرالالاتصالتمالمتحدةاالاممنيبلاد.وفد!ترؤس

يحبانهجوابوكان.اورو،الىطربقهفيوهووبرقبأهانةيأ

أصدركاقاذاإلاالتقسيئءلثصروعضدالفليبينصوتيهةىان

حقالجعامساءجاءانوما)نحالنةؤا-؟تالج!وريةرنيش

الرئيس.-تدضل

الظروفتلكفيضاصةأميةله2ضر-ادث-دثولة-د

ايامببضعةذلكوفبل.سياممندوباعماءاوراقسحبسهو

الىادىانلابالرفىاعماد.اوراقصلاصيةالىالشك،فرب

نيذدبمداق!ثرعنةسهاكدوبانإلا.سيامحكومةسقو!

!صروحضدالاق!اعمم!ءشهـ"عنوأءلنال!موب"ساررمية

)74(

ايضاوفدعثراثنىالىالبرقيةهذهمننسخوجهتلقد

وسبمةالتقسيمجانبالىمنهااربحةاصواتانقلبتانوكان

التقسيم،ضدصوتتفق!واليونانالتصويتعنامتنموا9

اتخذتهالذيللموقفدهشتهاعنالصحفبمضعبرتوقد

ذلكومعالاميركيةالمعونةعلىكلياممتمدةكانتالتياليونان

.المتحدةالولاياتسياسةضدصوتت
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.)72(التة-يم

اليهوديةةالاجتمنءظهىمهونةأليهوديةالوكالةو.لمقت

قبل.لهسبقالذيبروصكوارالقاضييرأسهاكانالتيالاميركية

1،17س!كهالواجببالسبيلاعترفانطويلبرقتذلك

السنينمنمضىة؟كانالذيباروخبر،ردان"وايزمنوقال

نفودملواصفوجو.عدةمنلناعونأا،ن،ت"ص!ونيةفد

ناالىوايزمناصارالتحديدوجهوكل.مالحنا،)74(فيبحماص

نحتلفصعلليهودمساعديئكاماصوابباياردوهربرتباروخ

مورغانتوه!ريخصانالمناشمنوايزمنورأى.)175الوةو!

61تالصعبمنوانه.نجاكوباديكرومنوصديقالابئ

.قراراتنيفضالآ!ورألحباةدانالاضيرالرجلانهلنيالتهقرير

لا.امالمتحدةالاءم

الاميركيلأاءكومةأليهتو!لتالذيالمدىمألةوليست

كلواضحةبمألةالتقسيممشروعجانبإلىالاصواتجمعفي

(7ثا)،ولح!8ءلالأ،ول.!.436

)؟7(

1)72(.40"أ

)74(.84"أ

المطلحة-الرسميةالمراجعبمضمعاؤلفاتحدثلقد

بمختلفخاصةدخولبطاقاتس!لمواوغيرهباروخانلهوتبين

فيهاالمثكوكالوفودبحضانمنليتآكدواالاميركيينالمندوبين

ولقد.الحموميةالجمميةفىالتقسيمجانبفيستقف

هلىا.فىاليهالمؤلفبهابحثرسالةعلىالاجابةباروخرفض

.الموضوح
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الابيضالهيتكلإضضطانواعإلىكرومنأثارفلقد،الرضوح

دولة.ايةلتتويفمحاولةايةبذلتقدتكونأنانكرولكنه

تثسريئ27نيمؤرخةوايزمنمنرصالةكلتمليقهممرطىوني

زائدضفطايوجودفيهاينكر4791عام(نر!بر)الثافي3

قائلأ:رومنكتب

صوابكليكنلممنوافيالدكتورانلهيؤصفمما

هيواطقيقة.اثرفيالمبدث!ركائهيتملقماصدالىالا

رحنلمالمتحدةالاءمصولضةطحركاتت!نلمانه

تمرضايضأالأبيضالبيتانبلفحسبقبلمنمثلها

اننىاعتة-دولااالضهطمنمتواصلةعارمةلامواج

البيتالىينمو-3ودعاوةضةطأةبلمن!ادةت

الاطاحوان،اك-إسبةهذهنيتصادةصلثلاالابيض

كأدومالصهيونيينالزساءمنالمتطهـةيخابمضقبلعن

السياسيالوصيدبانواعويههـلونبةالسبالاهداف

نأد-برصونكانو)بهض!مانحتى،وازءجنياتلقني

فيجانبلتةكرع،دةيذاتالأ-لن!"الدولمملىفضضط

هذا؟وافةةيحظولم..."مموميةالجميةنيالتةسيم

بيالمنصاثنبعضكانالذيالضفطأسالإبمنالتوع

.(67)نهلمويستمه

لوفيتروبرتاطار!يةلاظرمساءدذكرولقد

ايض(

)76(3+،3!ثحلا،915-158،11
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الذ!الفهفطهذالمثل-اتهنييتعرطىلمانه...

ارريسصباحمنابتداها)ثلاثةالايامخلالعلإ"ثذط

دسوابباياربرت"روكات،مساةادبتحتى

.)177علإ،تفطواالذيئبرلةمننا،نوروبرت

هذها)ضفطانواعانتكرأنكرومنتصدكانبظلكن

اضرىمراجعانيبسدوضقطكالتبذلصومتهمم!اثرتقد

الابيضىالبهتإنلمزوصنرادءىةلقد.ذلكعسع!تدل

-تابه:نيكتبهءاوها!الامرهذانيارادتهعنمتورط

المهممنفانهبمدئذجرتالتياطوادثضوءني

الولاياتافذتالذي!للىوف!مصوءهناديكونالا

البيتعن!درامرة%و-ب،الةترةتلكنيالمتحدة

أأضةرواعازوبرعالاميريونالرحميونبذلالابض

هـوفالاصلايروالمهالهالماطارخارجهيالتيالدولكل

،ضدهاوالتقسيمشروعازاءمترددةاماا!اعنها

لاتأ-دوالرسطاءالممفلينالأبضا)بيتاصتخدموقد

الامر)78(.!ايةفيالازمة1الاكثريةكلالحصولمنتأمين

:ناتيزورو5فيدادكرذلةدو

لأتملإتط!فهناء.آجدرداقياء(اقي،اميركاسل

نظ-ارةعتدئذأ-ذتاء"وريةرئيماسعناصادرةا

77()53!،،ءملأا*"كه8،!ة"ع،،،5.!،346

(87)3ولولولء3!الأح11ء3،،،*ءءولح4*"ه3!ا،1،(!50محأهول:

+ه،"!لهاه+ولا؟،8أول!9+هحول،3،)4891.!.63

027

http://www.al-maktabeh.com



لاجلعظساهيةذيمساعدسبيلنيتسيراطارجية

الد!لمنعددأالمت!نالجوصؤلولقد.مصلحتنا

الرلاإتالقتتقريبأساعة7خروني.فوياالمترددة

ةيهبرزالذيال!ث!كلاسناد!وينبضبثقلهاصدةالمت

.)9!(اطةيقةهذهالىالأيخرالارتراع

اعتعملتاميركاانايضأال!ثوليكل!!،لمبحلةواكدت

التقسيم:مم!اطصوللتأميننةوذها

كسبأجلومن،يأسحالةنيالموقفكان

هرظهفازالافاراعتجلدعاوةبحملقيامالرتت

بتأجيلالاميركيينمنماوغيراوص!نووارفيجوفين

واحديومفيخطصةين-وف!نالصوقد،إسائلا

الممفمةالدولوراجيأاكبريةاكثركلالحصولملفسأ

ومملىالردهاتزوايافيومماونوهءووممل،دقترعأن

.08()الفرطىلهذاالخلف4الادراج

تسعلمالمهصدةالرلايات-!ومةبانالاءلانمنالرغموكل

مؤيدثولتزايلياناعترفتفكديرياوليههايتنممثلىكللتزدر

برصوتالةيليبين،فازتت!ونقدالمت!دةالولاياتبانالصيمنية

الاميركيةاطارجيةنظارةممارف"انالىشو)يزوايفارت

)97(!كالاه+80+لم،2.!)103

(08)لههث!ولل!.ث!لأأح3،،،ولثيس!ش!س!"ث!*"ولس!"*!"!لأ)ه!،5

س!أ!!3"،ءث!ةلا،،180"،!ص!ح30!اتاا،4،،.166103(!ولحع،ط

.391((4891
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النهاية:صققا"ةبعيتالت!سيمث!روع

فييمدلم(نولكل)الثانيتشربئ28م!صاهففي

وجهنيالوقوتايضأاطارجيةنظارةاستطاعة

لأولوربما.الههوربةرئيسعنالصادرةالتوجيهات

صدرتمباصثاتضلالهماجرتث!هـينمناكثرمنذمرة

ودلمتأكدموقفهكليبقىبانالاميريالىفدالىالتحلمات

برصفهالتههـيرمم!الاف!اعدونيحوللنصيئأانمن

انمعادهاعندالعموب"الجميةاممالجدولنيبنداول

عنالتوجيهاتهذ.صدرتولعدهيئاغاب!مل

الخارجيماجورجوناظرالابيضالبيتفيدروءنالرئيس

المرةهذهالام!نفيكاقنر!لندنمنمارشال

.)918!اهلها

دندوبيالىالتملياتتصدرلمانهأدوسغراغارسياويقول

مم!للىصولتطوات،فاذإت!دةاالامملدىالمت!دةالولايات

.فةطايامبرسبهةالاقراعقبلالاالةهـارجانبفيأصوات

،كرالادوصقولصدعلى،ء-اولةايةدبذللمءندئذوصق

نظارةصصورب!ديررسكديئوقال.82()المندوديخالتبوز

ياكبذللمحكومتهانايضأاتحدةاالامملشؤونالمحارجية

ممنالما!يينوالاث!اصالرسهـييندمضأانمعلاضضطمجهود

حدودوقياوزواأكصرف!مسنصدودقياوزوالهمةملا-لا

)81(،2"إلهاث!3.!.677

)82(ح!،504!ث!!3.!.926
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والالاالرحميالاميركاالتدخلمسألةانومع.)،"ا،الدانون

ناقصدواعديديئائ!خاصأانفيهجداللافما،فامضة

لدىقاطمأبرهاغهذاوبدأالمنحدةارلاباتبلصانبت!لوا

أميركيأ.مشروعأكانالتقسمانالكثيريئ

(38)!لها5،ء84!فثغمآح!ط!الم!،!.76.

،8،9-الأميركيةالصيمنية2لأ3
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ينلتاالقصقلا

تجظتقجم

المت!دةالولاياتكازت-.امير،موقفاان!لدبمثدمة

جانبأوفمتةدة!فيلقضيةاله.وص.ةاروميةصاتمناةابان

لهذاءلاقةلاأناتهـارمما!الاصيري،ابيوشا-تضداممسألة

الهامالرأيان؟اذ)ككلوعلاوة.ةفا-ط!نأ-ةرثرالا!

التدضلد!ربؤءديلمم!مملاالهس!هـياق!ملوءدمالاءيري

تتةبذه؟ءنلاتة-يمباقليثدةاادءوا)ص،الية،ؤان،لأء-!كري

ئياالداهـ"إرو"بلبلةواناالا!ير؟هـ"اتيةوات-دامدوق

الموةفكل-اةضا)ة-دةالاممفييتوالفأثر!فدط!ن

الف-فوهوالولاإلاالامير؟-!نمن:نكضيراكأذهالذيالساذج
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)9(،فلسصطينفيخطيراضطراباييحصلكان11البريطاني

إلاالنة-ممئ!روعتةبذبمحنلاانهندري(نبينافهإلا

روزفلتايىدةمنكلالمرقفهذااتخذوتد.القوة؟ستممال

الصهيونيةمؤيدىعنوغيرمليهمنوهربرتويلزو!نر

الجيوشوجودبانتةبأوافةدالعسكريوقالربالاما

فقد.السرونجياتلسطعدأتإلا؟ممنلااكطقةفيالاميركية

رضحانثأنهمنالاميريةالجيوشظهورباق-ادالشمور

مماوهذا.لامربمماددططالمؤيدموقففيالمتحدةالولايات

اطةهة!الأصدثقكانهبا)ظ!ور!السر!قيعنديسه-ح

12.)نية11الةضة..-ا-اذاالحوبيةللأو*يةالوحهد

لمافىاصبحالستراؤيبةالاسبابمنوغيرهاالاسباب!ذه

اإسحمنفا-طيخاةف،ازالةفىطأنظاكثرفورستالالدناع
------ص!-

)د(

62!هعدد018مجلدسبكتاتورمجلةنثرتهمقالفيورد

بروغانو.لدنشى8،!اعام(يونيو)حزيران11بتاريخ

ما"وفلسطينوبريطانياالمتحدةالولايات"بعنوان

الصهيونيوناتهمماتؤيداسبابظهرتذلكومع:يلي

.والقانونالنظامعلىللمحافظةتمملالقمليلانهامنبهبريطانيا

العربصداقةعلىالحصولهىبريطانيانيةويلزانويقول

موقمابدورهرؤمنمماالتقدمفيللاردنالسماحطريقمن

فلطين.فيلبريطانيا

(2)،ص!.+!51،ع4+50أطول،3،،ث!+ء4ء!ا!ا"ك!!ل!:-55،!

ثح!!!،ول8ولءا،5*لاةاه!،،كم!8كالاح*(ك!لأ53:ول-ح!كا

+أزا!ولس!0..7591)،!!.31-254.88-232،هأ+8!ء3،!-"

*ء،ول35وليهـح8ء8!حولء*!كا+!3صأص!5حولح3.ول
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.31(المستحبغيرالموقفذا5زببرلئلا11-هـاسي

)فى(

الىفورستالتحدث(ديسمبر)الاولكانون13في

01الحزبيةالسياسةنطاقمنفلسطينمسألةازالةعنديوي

فانهفورستالمعمبدئيايوافقاذبأنهديويالحاكمفأجاب

مذ!درات)كهذاقراراالديمقراطيونيحترمانفييشك

عضوابواسطةديويجوابنقلوقد.(08،3صفورستال

ايةالمنثصورةاوراقهفيتردلمالذيفاغنرالثيوخمجلس

...فلسطينعناشارة

منخطاباتلقىانبمدفورستالالوزيراهتماموازداد

بتاريخ6فاكيومسوكونيموظفىكباراحدجاننفزمستر

شركاتمختلفانفيهيقول8(!اعام(يناير)الئائكانون

نظراالحربىالانابيبخ!انشاءعنالتوقفقررتالنف!

فورستالصمذكرات)فلسطينفىالاحوالاضطرابالى

منانيسيرانجاحافورستالجهودلاقتولقد.(356

الوقتهوفي5هوحزبهاعضاءجهةمناوالجمهوريينجهة

اوجبتالموقفخطورةبأنالاعتقادعلىفورستالحملنفسه

الحزبينفقةمواعلىللحصولبمحاولةالخارجيةناظريقومان

مذكرةوضحتوقد.الشأنهدافيوالجمهوريالديمقراطى

بتاريخلوفيتروبرتالنظارةوكيلالىورفحتالمحنىبهذا

علىعامةبصورةوافقالذي(يناير)الثانىكانون21

و!ب3.(935صالمرجعنفس)فورستالاستنتاجات
روزفلتديلانوفرانكلينقام8؟91عام(فبرايرشباهـ)

نثاهـفورستالحدةاخمادبوضوحمنهاالغرضبزيارةالابن

تنفيدعدمبأنالقائلروزفدتتحديرعدىرداالوزيرمن

-
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للجنىةفر?،!نةامامبافادتهيدليفور-ضالكانوبظ

يناير()الثانيكانرنفيالمسلحةبالعواتاءاص4التوابمجلس

واعترتالادذكاالثمرقنيالىوسيالتدخلا--ظلالىأثار

ذلكفبلاكأذالذيالمتحدةمإقرارنجانمب،ثرةءيربصورة

ايضأالناظرظثروأ.(4)الاميرقياصالحافدو5اءاب!ثهرفي

الولاياتقواءدلمفيمنلمحويلبم؟كنفقطجنديالف553،ن01

الف08منايئرلهالجصرئالسانجبرغرنثرالجنرالبهظالمصدة

.)5(التفسحقرارلننفيذاسنخدام!مءبجنديالف016إلى

رسشدةوربرللاسو"حمج7491(ءاميسمبرفى)لاولاكانونولاوفي

الولاياتبعضفيالديمقراطيينيؤذيانشأنهمنالتقسيم

حانانهقائلا،الحازمةالديدةملاحظاتهابدىالرئيسية
الولاياتخسارتناامكانيةالىوينظربمضهميمتبرلانالوقت0

الذيالتكتيكبأنايضاروزفلتفورستالوابلغ،المتحدة

الاالفضيجةمنيكونمااقربهوالتقسيملضماناستخدم

الناحيةهذهفيبجهلهاعترفالشابالكونفرسعضوان

باروخبرناردمديقهانحتى،(362صنفسهالمرجع)

الصهاينةمعيثعرلمثخصيابانهجازمااكدمانوعاالذي

الثخصيةفورستالمصلحةمنلشانهقائلاحذرهالمتطرفين

لكن.فلسطينبشأنالمتحدةالامملسياسةممارضايكونان

استمرالواقعففي،الوزيرعودمنيلينلمالتحلىيرهلىا

منفلسطينقضيةازالةالىالراميةجهودهفيفورستال

عندما(فبراير)شبا!شهراواس!حتىالسياسةعيدان

.مارشالللوزبرندائينهـفع

)4(1!!*،،ول،هك!،،،دء*ت33!ول!!ثا.4891.02

)5(ا!يح!،،5-،،،،،9!**!.!1.376
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التقسيميحارضونالاميركيينالحس!ريينالمراقبيناقتبينان

مسيرةعلىالمنوسطفيالروسيةالجيوشيحعلهذااناصاسعلى

.)6(الاميركيةالنةطامتيازومناطقادوب!قناةمنجوأئقدقا

الاتحا!بينالملاقاتايخمارفورستالنحاوفبدعموكات

الجبتموافقةمنذءسيعةبصورةالمتحدةوالولاياتالسوفياتي

بنسا!علىتعهلروسيافأخذت.التعسيممثسروععلىالهمومية

الهلاتانصينفياورو!فيالطبيميةاطياةاتسادةبر،مجلغم

زادومما.وفرنساايطاليافيب!وةقر!انذرأخذتالفوعية

وصورياالصيننيالثوريةللاممالروسياتأييدالتوكرصدةني

.ةنلنداعلىفرخ!تالتنالحس!كريةوالمطالبواليولماقهـايران

الئعورسببالهلقاندولفيالبرلمانيةالمؤساتضنقات؟

!كالميفطيطبواسطةالسوفياتيالتهديدمواجهةبفرورةالقوي

.71(ثامل

وا-الاميركيلأالمحارجيةنظارةفانذلكالىوإلاضافة

51ورمقباط!ةتقغنعلم-فيهاالادنىالثمرقذ3الاقللى5

ضدنحططأوضعهندرصنلويانبعضهمويقول.التقسم

هذاانو"يمتثد.(!يسمكل)الاولشهركانوناوائلفي-التعسيم

دورةعلىبرمتهاالفا-طينيةالمسألةجمرصاعادةالىدعاافطط

)6(فة،دأ5،3،31!!3!+!ول"ك!ولأء5340"ءولدأ+هء+لما-!!

محعنمكمحلس!3،ف11.5ء!"*لأ"كمهها"4*"ءا،5*(،كم!ول

14.!.4891(

(7)أح*،5ءا.!.81
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الاممو-اثتحتفدط!نووضعالمموميةللبمعيةضاصةنمةاد

أساسءلى!لامين30تهـوأضيرأحلينصأانالىالمتحدة

هذاوضعهلواضحأوليس.)8(غرايدي-موريسنمشروع

جرتف!التنأطوادثالىاسنادمجردانهابمماك3فعلأادطط

ا.المثروعوضعنيهندرسنفضللاضاعةء،ولةفيوذلكبحد

الملاجالمؤيدةوالدبكماصيةالعسكريةاطججقويتوةد

منالنفطشركاترجالبهقاممابفضلظسطينلالضيةالجديد

النفطثركاتممثدأثارفلقد.المت!دةالاممت15ردنينشارو

التقسيمأجلمنضةطهافيالمتحدةالولاياتاستمرتاذاانهالى

الوطنن.الدفاعلأجلمتوافريرءالادنىكسقنفطإت

نيالطبيميةاطياةاعا!ةبرلمامجنجاحكاناكثرمباثرةوبصورة

متقطمةكيربصورةاورو!بتمويئوئيقأارتباطأمرتبطأاورو!

.)6(الادنىالئمرقزبتمن

التيهيالجديدالامير2الموقفالىاثارةاولوربماكانت

أعلنعندما(ديسمل!)الاولكانونثمهرمنالحامسفيظهرت

الىالاسلحةلشحنرضصتصدرلن،الحاضراوتتني"انه

الح!كوماتان01(.وبماالاوصط)الثسرقفي،المضطربة"المناطق

بدابربطانيامعمحاهداتبموجبالاسلحةتتلقىكانتالعررر4

)8(،5،3!حم.!.84

(9)،3!لمآ!!اتا.!.82

)15(!ع*"لمهط،ه*"،،كح!*+3ءط!!?*.6أكو.7
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بنشو.السياصةهذ.ونسببت.)99(العربملاة(اطظران

)12("الاسلحةث!حن-ظرلااخاءلأصهاينةمنكثيرةا-.جاجات

للةانونافالفةالاءيركيأءالمرافيعنلأ!ححنات*نعلمذلكل!ن

.)،1(فلسطينالى

يبدوتالاميركيونالرحميونفيهكانالذيالوقتوفي

ة!رعباطلبت،اتحدةاالاممةهـارمنالحكةفيشكهم

التقسيم،قرارلتنفيذالامقمجلسمنالمسلحةالممونة!نفلسط

بلفحسبالاميركيةالمصالحفدانهيظهرلمالطلبهذاوان

الميليشيابانشاءتسمحلناخ!!ابريطإفااعلانجرأءمنتمقد

الناطقاوصتنوارنسلكالصمبالموقفهذاوفي،اد*دية

ث!باروبفت3الامنمجلسفيمختلفأس!،الاميركط

:(نبراير)

القيامالمنحدةالاممثرعةبموجبا!ل!يستطيع

وبهذه،الحارجمنفلسطينعلىالاعتداءلمنعبالهمل

السلامثديدلمنعالمملا!لسيسشطيعنفسهاالسلطات

(11)4001.)!ءححط!ع!749،198،!.12.

(21)،!5+اث!5*!4!،3!،763،.

،(.)فى

ماابتاعسلافينيدعىمهندساانليتغينوفبارنيتيذكر

.في.،...بمبلغالحربيةالمعداتمن"الكثيرة"الملايينقيمته

كتابمن915صراجع-.دولار
!كاهح!-ك!لها34ه*مه831ءاح"
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المملهذالكن،ةلس!طينداضلمن!نالدولهوالامن

وبمبارة،الدوليالسلاملصيافطفثطيوجهانمحب

وليسالسلاممملىلدافظ-ةالهلسممل"يوجهاضرى

.1141إلقوةالتقسحلفرض

كلظاهريأالتقسيمءشيدةبقيتالمتحدةالولاياتانخو

التقحيمنأمينص!لفيضيئأتفمللنبا!اانذرتفعد"الافل

وااطةصربإلىفاسط-ينفيالموتفتطوراذاالا

ببرأمجدكهنأالامنمجلسنياميركاجوابوكاق،دوليةصرب

فيوبدا،لخنةمراحلفيتمراقلهامددرلةلسطينمجزأ

ينهيخا1():او-تنبيانعنتنسمأاهداتاربمةانالاع!اس

الولاياتتوضعانو!ب)2(اطلنيالروصيالتدخللفا!ي

دوتهذابنمأنويحب)3(فلسطبننيفمالآدورألنلمب

درمنللنتلبفالطربفةنصممانويحب)4(الةوةالىاالبوء

ولةد.)09(الاميركطالب!انمننشوو.المنتظرالسيءالفعل

واشنطنفيمحادآتهاكرعلىجاءتالتياوستنضطبةاعتبرت

صتفسيرالمراذبينمحظمقبلمنمارشالالحارجيةأظرمع

مشروععلإ،انطوىالذيالقرارلاجضتبابثممرقانوني

النفسبم.

بصمحلهوقرر.اوستنبانفيالرماانفيهصمكلاومما

)14("!ء!+!ه!"30يما!يبلا!محا؟"3يه!*"فى453
3!ول(طح،7)4891،.592

(51)،،ف!ول5هولء*كعه،،،كاا،ه*(لأوللا،4891)!-.3فىث!.3
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يرمالقوميالامنوكالةعقد-،الذكلمماالاجتماعهوفيهوردالذي

إلىالاجماعذلكنيمارثالأشارفقد.(نجراير)شباول13

4لثلادموجزفيهجاءاطارجيةنظارةنياعدادهاتموفدةان

التأدهـد)2(والتةسيمعنصبثرةالتعةلي(1):ي5-لمول

يستوجب*االامنمجلسيدكلىالتة-ج!مثروعلتنفيذالثوي

معبالازواكاورحدهاالاميركيةالةواتاصتتدامضرورة

كلجدبدمنالمسألةلاحالةمجهودبذل)3(والروصهةالقوات

معجديدةبصورةهـا-،لتأليفواداولةالصوميةمةابر

مؤقتةاضرىملاثمةو-ائلباكأاذبلالتقعيمعناك!خليءدم

فرنسي-اميري-الإؤمملوالانتداباومثلأالوميايةكنظام

الا-لياللإرطافيببثسروعوفقأالتقسحقراروتنةيحمشرك

مارشالاتومع.)69(،البلادنيدوائراةاء4الىالرامي0

منواصدايعلىالوةتذلكصقيوافقلمانهالقولالىصارع

روبرتنظربر-!ةاقنعقدنفسطالناظرانببدو،اطلولهذه

يناير()أثنيكانون31بتاربخةالانسهقالذيلو!ت

بان"لمزمةليستالمتحدةالولاياتوانعايأليسالتةسيملأبان

صرحانهاذالأمرمملضوةيضعلانف،و!رومن.)79(لؤدده

اقتراحمملمواةقتهأعطىبانه(فلإأير)ئصباط17دتاريخ

سلطاتهالامنمجلسيستخدم،نديضكطالخارجية.لنظارة

.)18(الودبةواللسوبةالوصاطةفي

(61)،،03ء،كأ5أحا8!،د،عكه،ا!.723

(71)،"ا4.،!.036.،(،8)+**+!،،،،951"
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اقدكالة-.الاميركيالتراجعازاءالصهيوفيالفملرد

ريبأ.ةكاولانتة،د،شكلاوتنبانازاءةلأ!حافملرد

ا؟شجهلممابقصدالقضية،لمزلامحاوله،!ااطركاودعيت

التقسيم.مثسروععن،كراجع5با!اطركاوصفتم؟ئمةلميدآ

المتحدةالاءمحممةالىأضربا،ءسددةهوالبيانانالبعضوقال

بصورةشديدأالصهاينااصلمن!روكان.)91(رومنو-ممومة

و!-اواله.لا-،ميأالبياناعتبارصدالىذهبانهصتىضاصة

نثسرت(فبراير)ث!باط25وفي.المتحدةالا"مالةضا?لى

الهملالسياصي،لجنةاصدرتكبرأاعلانأبوستفيريوركجريدة

انهفيهالحاخامقالفعد.كورفباروخالحاخامبةلملفلسطين

،،الصميطانيةضيانته"ءلىمحيبانالجيلهذاكلشترلب

:ي!ولثطنيرمض

اطداح!منالرقحةالحلقةهذ.اعتبراناستطيعلا

ولاذهبولانفطلا-مرة!ةلاساب"مجردالا

منقلوبفيغرتصرفةث،لاصاميةبلاسف،ر

الشكلهذاان...وع!ولهم4891عامأميركايح!ون

)000012اوسننبكلاتءفطىاللاصاميةمن

27.بتاربخلأه!ادربمددهانفسهاللبريدةافتتاصيةنيوجاء

يقتلانلهصلاصيةلاالجهوريةرئيسأان(فبراير)ضباط

91()**؟3،قيح؟!ح،5)ء"،،كا-حول+هوله+!ح+ءلالاول-800

فلا8ه)وليم+!لهلا4891.27+68.

02")،!ء*،ك!53ط،"50!،،3!ء+!ول2533)،لهو8.
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العرباصترضاءمنالط!يقاهذهتبدومها،المنحدةألامم

)000121،الاقوياءاطاكيناعيننيمناصبةالعظمىوبريطانيا

يستدحم!ر!وهندانضاصبنوعالجريدةتلكطلبتولقد

صلطاتاغتصابأجلمنأومجاال!ثيوخمجل!أمام

التقسعبكنفيذ!صشرووانرالد؟-وروطالب."22(اطكومة

لمالئ!بالجيوالاشانةامتوجبولوحتى
،إيئن،ي،وادعت.)23(كبلدتشكلأاطاضاميمتربرها

الاتةطقمناءارجيةنظارةخوفوللمد"واوستنبيانإن

أتنأملكانتالذيفدطينرشأنالروسي-ألاميركط

الحةعلىاوستناق!كراحان!بمضهمينت!عط

بهذاصيغانماب!ملهالامرفيلتنظرلجنةايشككبانالكبار

نا،ثنلما،بلةوقالت.لروسياللفيتواستدراجأالشكل

التةسبمن!ادةلوضعنبذلءاولةثمةات-5يتبرونالروس

اطارجية.نظارةتريدهمابالتدفيئءووهذااطركاوموقفيظ

الذي؟رومبارتليهوالوقتةلكني2خربارزناتدهناكوكان

)21(،.40؟أ33!لما3؟ح+4891.271

)!ر2(

النوابمجلسعضوطالباشهربضمةمروربعد

01طلبهعلىوحازالبلادخارجالىهندرسنلويبنقل!سيلر

ذلكعلىالصهاينةاحتجتركياالىالامربادىءفىارسلواذ

الهند.فىبمدفيمافحين.اسرائيلمنقربهالىفظرا

)23(كث!!!ه!،،،،،لالطمحم*ثأممم(ث!ح+8!ول.5،)8.4891

(24)،،!*"!5ول،،661.1031(ول!3حول4891.6)،264.
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صليوارثاطوسلاحول!ظرءورستالالنماظربمةفهابم

الحهيرفيالموظفينهذيئمن!كروما!منعد.سيمنفتون

السببولهذاوالمصارفالنفطء!الحعننيابةيمملانإ!ما

فحرإبت!رهاسياستهاتفييركلالح!ومةحملالىصميا

فةروالباقءلىعلةواعنالاقليةران.)25(لروسا)بمهح

اكصدةالولاياتوا-ةاا)تيلصشوباتعنتبيربمثابةاعتبرته

صحفقالتةقد.يمالتفصياصةصيتةوضعنيالمتحدةوالامم

لمحافظلأوضعانهفا!مالبيانازتقدواالذينانهاواردص!كربس

.)26(عافيةحربذصثوبولمجنبالمتحدةالإممكل

الصبمنبةانظمةابهافامتالنىالجدبدةالدعاوةحملأانالا

-(فبراير)شباول24فياوستنبانظهورالواقعنيتنتظرلم

واستدعي(يضاير)الثانيكانوقنيالحطراصاراتبرزتفقد

الازمة)فيالش!هـليساعدمنضصفنينيويوركالىالمودةوايزهن

العياميالجهازكاملصشدوغ.271(،قر!ارنرأخذالتي

الضةسيم،وعكس!أرفةالمهالجبهة"لمواج!الصيمونيةللتظمة

جب!-ةاكزءمفدطينمنالعودةع!اةهـنيالدكتورواصرع

"ؤتمربواستطنءقد(فبراير)شباط16و15وني،الهجوم

ا)جمرقب،تمنأكطاقواسه4حمهوا-تهلطوارىء11مجالس

المته-دةالولاياتطولفيالشمبتوالابئعاتوالرسائل

)25()كثا!فى،،ولكه،،،كل!هها"ولهأأممم(،ا+"ول)4891).4-2

26()ول،3!كلء*ح،ول؟ه،ء"!،3"53"ءولهولهح!ء،حم!!حث!كله-8

8+ه،ول53ء+33!لها.4891.27

27()82ءكالا،++*ول.!471.
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لديئا3رجالمنالتأييدكلللحصولجهدكلودصذل.وعرضها

2(.)فيالددئأءوالهاربيناصماليةاوالمنظماتادب!يةاسالمجاورؤص!اء

!ركرئيسهابزعامةالمتحدةللاءمالاميركيةالجمب4وكان

الجاعاهذ.نظتفعد،المضأرهذافيضاصةقيمةغيرايكلبر

غيرتالحقوبا4بفرصتطاليمنظ!ةوستيناثنتينضممؤتمرا

التنبتايتهالطوارىءمجلسسهىولةد،الحربكليةالمسكر

التأييذكسبالىالمتحدةالاممانةاق5بقصداحمهعليهايدل

واصبح.)92(النطاقواسعةدعاوةحمكبشنالمامالرأيمق

لدرجةواعمنطنفيقويأالجاعاتهذ.كافةمنالموصدالضفط

آحدثهتصلأنبريدلا40إزئعليماتهتروهنالرئيمناصدران

.)0،1،المتطرفةالصيمنيةالقضيةأجلمنبمدفما

وةللئاالظقالسبببعض!+كا!الصهاينةاقواضحوانه

صر،فنشرق؟مرةلاولالتةسيممعارضةاصوأتعاثلانه

هقكلتامتئصيربونتالحامانتهاهوبمد."93(،المأنورات

)!(،مهـهل!.؟513ا*ول!هول،،،،،*ممءول.!!.53-52

)هـ2(3!كلء!(ول!صا،30،ح"!يأ3531ءولث!هث!!حشءلا7ل!-890

هول5+ول!ث!س!849183.

(03)+لماع،!خول)،،0611.

3()ز

التاليه:المقالاتفيالجديدالاتجاههذارؤيةيمكن

دايليار-فىونا))جريدةفى"اليهوديةوالاستغاثةاميركا"

ليسينغ-ا!48عام(يرفبرا)شبا!72يختار"ستار

تاريخ((لولبرز))مجلةفى"فلسطينفيالاخطاء"روزنوالد

-
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،لوكو""لاالف"و،برزهار"و"داجمستررمدوز"مجلة

نننفدمقالاتلنثسرالمدبدةالجراندمنوكيرها،كوليرز"و

السوفييتنواياروزفلتاكث!ئصفكيرميتولعد،الصهيوفأفيها

الاميرصياالشخصياتمنجاعةبينا.)32(التدسيمدأييدني

المدالةلجنةضكلتجيلدرسليففيرجينياديئبزعامةالبارزة

اولرجيةياظرالهيئةهذ.وقابلت،المقدتللاراضيوال!لام

تاطرإلىواثارة(فبراير)ضباطنيمارثمالجورج

بنروز..لبستيفين-8؟!اعام(مارس)ذار132

بفلسطين"الخاصةالسياسةلاجلمقترحةخطواتاربع"

ذار13،بتاريخ((ستارصئطيواشئطن)،صحيفةفى

"مشروعهتشيسون.س.جالقاضى-ا!48عام(مارس)

((كرونيكلهيوستون))صحيفةفى"لفلسطينالوصاية

الفلسطينية"القضية"-8؟91عام(مارس)ذار262تارح!

-4891عام(فبراير)شبا!16تاريخ"لايف)امجلةفى

ذار922تار-"لايف)امجلةفى"نلسطيننىالسلام"

منالنجاةانستطيع"بايندركارول-8؟!اعام(مارس)

نيسان7تاريخ"لوك"مجلةفى"أفلسطينفىالحرب

تنشبانينبغيهل"دودجبايارد-8؟91عام(ابريل)

مايجست"ريلرز))مجلةفى"؟الاوس!الثرقفىحرب

الصهاينةقلقظهروقد-8؟91عام(ابريل)نيسانمدد

حيثوالخمسينالحاديالسنويالتقريرقىالمقالاتهذهمن

."لويرز))ضدالاحتجاجعنحملةتفاصيلوصفت

(23)ول.ول300ءلأيما،،!!.-87.
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رصالةآلفمائةفومنالعارمالتيارانصى.)133التقسبم

.134)الىقتذلكفيكلواشنطنينهالأخذالذكمابريديةبطا-،كل

تلدمعظملانالمامإلرأيصيثمنضا-ةاميةذاي!كنلم

الكتابأحداعترتوقد،سهيونيةءمعادرمنكانالرصائل

(+ء4!ح!*05)،صومانتيي،الث!ريةأليهوديةالهلأفي

سوىي!كنلمواشنطننينفحص!االتيالبرقياتمئاتمن،إن

مجلأو!ولت،ولديكيراصاشسينصننةطاصدواصم

كزغريىانالازءاجلدرجةمهمانهأئقول،كومانتيريأ

تاظثرالتقسيمقراربحداطرجةالاعمهرخلالالهدسون

البطوليبالمدمبالينغيراميركانيالزرا!ةالمناطقسكان

الأصرةسلتولقد.كاا)5اداءريئفلسطيني!ودبظثرالذي

والمقترهـجم!"يهودتفلسطينبأن،ساممطها؟"الصايونضة

اطاصازالج!فيوايتة4لميكقسيمويزيردونالذفيالاميركيين

نشألذلك،الاميريتينوالاتتصادبةالمس!كرية.بالسلطة

.)6،(الةهـارفيالاختلاف

،،لأ!،ول!ح!5400ولعس!4!9،،كتابمن904عىفيجاء)33(

مارشالانمع"ممناهعاجيلدرسليففيرجينياالآنسةبقلم

بأنجيلدرسليفا؟نسةشمرتفقدبشىءنفسهيقيدلم

."نظرناوجهاتعلىيعطفبالاحرىكانالناظر

)34("ولء+"3!3!*؟هاء"!"3"539ءولوله35ء+ث!ول!ح-"95

ت،+ه3!ولولح.4891.01

3(ثا)أ!+ء+كأث!ءسأاول،!!،أ"1،3ث!ها!أطك!!كلا!ول،ا+ه،،،5-وله

ثي!.2ل!3ء"ت3،،،(!ول3حول،4891).212.

(63)"!!!"لاح!3ة،"8*و(+ءط3لماكم3!،8491)،2.

،99،-الأميركعاالصرنما982
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عنالتراجعفيالميلاقضح-.المتحدةالاممفيالتراجع

نيعرصالذيالاميركطالموقففيوعطحلايحادنحوالنقسيم

6مارص)ذار78منابتداءالامنمجلسعقدهااجتماعاتصللة

واصتمر.بريطانياماعدافيالداةالاعضاءجيعوحضرها

تاا!يه!الاقفاقضرورةمملىالتثديدفيالسوفياتيالالمحاد

الطريق!انتثدنوستنلكلالتقسيمفرارتنفمذالىالمؤدية

وء!بر)37(-نللاو،لقحملأنهادالاهاوا!فأ

الىوالبريطانيونا!!بأليهود

والصايهالمنحدةالولاياتوكانت.خارجيتدخل!ونانفاق

الحربمن(مارس)ذار017فيرحميأطلبتقدوفرنسا

الطلبهذاوكاقفلع!طينفيهدنةءقدمم!يتةقواانواليهود

ناإلا.)138ديدالت!و-4كلالامنمجلسبهايسمحلمضطوة

كامتباينةكانتالاتفاقموفوعفي2راءمنالطرفانأبدا.ءا

قبل.منكانت

بتاريخعنسياست!ااميركابهأدلتالذي"بهإنأنبدالذلد

كفيوحدها"ةوةوانالجدوىءديم(ؤبراير)شبارو2،

الولاياترفضتالفا!لالحدالأمرباخوعندما.التةسيمابففيذ

فىقاثموالسلامللامنكديدأبانالامنبلستوصياقالمت!دة

الموقفكرديالىنظهـآاتخذالموقفهذاانويصدو.-!نفلسط

سأاحسانثمركلحوع!لوفاالتففالانقلاب.بعا)-سالدولي

(73)،،*ء!ك!5!،+ةولح،ك!،،ول!3حول4891،9.

)38(،.406،ولح+8،كا.4891.16
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اطرالمالمانحاهكافةفيوالت!جالاء!ابتوكرمنأدطاقواصع

مرصلةفيدخلقدكانالذيالدولياوقفازمقيدفيزادكلما

من(مارس)ذار53بتاريخجدأيئسربرةيةوفي.رالانةب

وشيص"اطربقدتكونإنهانذارهـاء!يالجنرال

مجلسامام!رومنضاكر(مارص)ذار172وفي.)36(الوتوع

اعلانهمنتليلأأةلواصحةسلطاتوطلبالاميريالكونغرس

مارشالاطارجيةلاظرأدلىالتاليادوموفي.اله-امةالتمبئة

القوةبيناملافةبايختصفماالمسلحةالةواتلجنةأمامبشمادة

نسيالظروفالكوني)04(الديباوماحمطوالمهلالمسكرية

الىيؤديةدفاسط-!نفيالموقفبانالتممليديئاقالاأمر

نيكيالاميرالوفد!لاباتثايةعنداتحافوو.اطرب

يوافقلم()فبرايرشبا!بيانأصاسكلافكلةاممالجةمحاولته

منالطوفينطلبوالذيا؟يوشؤدخلتطلمبلااةيراحءلىإلا

.141)باتوالحةتةهـضانقبلا-ماقالطالو!ول:ازعينالمه

التقسحثووعتنةيذضدالا!يريةادياسةاقياهالىآنظر

مباثرةثرومنالرئيسالىالوصولالى3ودرةاليالوكالة-ءت

!براير()ثسهاط4يوماك-دةالولاياتالىوايزمنءودةوحال

أية!نعةدالاميركيالرئهشانبمالكق.كررمنمقادلمةالتمس

"ءلمو)قد.وايزمنطلبرةضفةد،أصهاينةاوبينبنهاتصالات

)93(،،قيس!53،5كأ!ا!ا!لاس!،،،5.!.387

04()ك!كا!للا،،ط،5"،،كح!!8+3!ولث!ح،4891.25

41()ز؟أ1.4ث!س!3!ول،4891.17
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هـذ.ءلىالتهلمببضيةالصيمنيةالس!اتيحيةب!ضلانهبوضبوح

الهعكرومنصديقجاكوبسناديبفتةوإعثنطنفيظ!رالعقبة

الاميركيالرئيسواستقبلهكان!صاسمدينةفيالهديمرثريكه

ات%اكوبسنيرالمحيءاكيفيةاما.()مارصذار21،يوم

لصن،الوقتهذانيالمحروفةغيرالأمورذنواثنطنالىبر"

وايزمن.بصداقةوقتعبربثبناياعضاءمنكانجاكوبسن

مقارنةفيالمقاومةيسهطعلمللاصدقاءنحلصداثمأكرومنانو؟ا

.وجاكسوناندر!يلأختكرومنببطلوايزمنلحابيمجاكوبسز،

ذار2؟افيلهوايزمنزإرةءلىكرومنوافقانأك!يجةوكازت

جلبتمينالأميركيالرئيسأمرءلىباةلكل1(مارس)

لاوأتا)صرقيالمدخلمنالابيضالبيتالىيونيالص2الزعيم

ظهردفهقة45لمحواصنضرقحدبثوبحد.421(الزبارةثسبم

،،آتف!مالىنوصل)الص!وفيالزءيمأنمناقتنعكروشأن

.)3!ا(يىا-!ته

اليومفيجدددةءرحلالمتىدةالاممفيالاصداثوبلضت

)!ارس(ذار913ففي.بوايزمنالاميركيىالرئيسلاجتماعأكإلي

الذيأ"صرميةاءميةقراربانالامنمجلسأماماوستنأ-د

لاممابر"تةة-دآمرأكليثلم(نوفر)الثانيتثريئ92في!در

مشروعاقاوصتنو--ال.اعضائ!امنءضوأيأوالمتحدة

باتالافتراضأع!اسءلىعليهالموافقةجرتقدبسهالتقسيم

)42(ا!!*لهاع+.1،أ-6016حا

168!.)43(
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تا%؟ظ،هـ61نانهوبمامعأاشروعاأؤمصامبرحذث:فذ

والنظا3السلامة،اهوالمتحدةالامموا%بفانمستحيلهذا

مؤقتوصايةذظام،ةامةالاكلثراحجرىلذلك.ؤصابولالى

لأطريق!هذهاقاوسثنوقال.الوصايةمجلساثرافلمحت

هودوالهالمربوتم!نالهلادحددالذيخطهـالعنفعلىتةضي

مستةبلأالبلادفياطمنظامث!كلعلىاتفاقالىالوصولمن

التيالس!ياصيةالتسويةدفةيؤذيلنالوصايةئظامانقيلولقد

منالاميرصيالمندوبطلمبذلكعلىوبناء.النهايةفيستتم

بفظامالانتدابودولةالعموميةالجميةيوصيانالامنمجلس

العامةللجمعيةاطاصةالانعقاددورةوبانتظار،هذاالوصاية

.44()التقيمتنفيذالىالرامية15جهودفلسطينلجنةأوقفت

لا.ءأحمتهفقدةسريعأاوسقبيانغلىالفعلردوكان

أعلنلأنه،الاسودالمجعة"الصيرنيةالاسبوعية،كونفرس"

-لفروصرح.451"،المجتفمينلدثفي."المتحدةالامموفاة"

اةص)هويمالتفمث!روعانةأنلأأليهو،يةالوكا!هعن،لنيابة

مثرؤحوكل.يردمهماانأليهوديالشبمستمد،قضحية

فقدأليهوديةالوكالةأما0)46(بالقوةيطئقواتبدلا2خر

2()مارسذار227يومأتأرفضأارصايةمئمروعرفضت

144)ىف!)،ع4*ة،55!5،ك!ءحول38؟لأس!5لهاولح18،،،+!"3!ولي!

ولم!!80طا!،ه!ول!ع!54ح!34!،ء،!،-+-يا
حث!!!كاه!*يطء؟،ول،هـ!ص!!س!،48!طاث3.كلبر.ة1271.3

)45(ك!،!!،،،،*ل!!كأ*(ط!ءكع!،ه!+)هـور.1.42*

)46(ثالم؟!+.!!"أ،،لثيلا"ا+ثا!كه!ححلاهء!8ءا)!مطة
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صاير()ايار16قهلستهومءؤقتةروديةص!كومةان!أعلنت

بمث!روعاطأصةالمقترصاتتنفيذفيالمت!دةالاممفشلتولو-ئ

القرار3ذاقبانااننالو"وايزمنة-،لولةد1471التةسيم

نيصهزلهانةسنافيملانذلكمحنىلكان(،لوصايةالخاصإ

فينئمرتالتيالتمليظتمنالأعظمالةمعموكان.)48(،التاريخ

الاميرصيالكونفرسوتملإقاتالاذاعةوءططتالصحف

ضيفأاعتبراوصتنبيانأن-قالوصايةلمشروعازخقادية

والبهفى.التقسحتأييدفيعامايني!ونوالمالذيئبينومتذبذبأ

أثدكانولتد)94(التقسحعنواضحكراجعبانه،وصةوه

مثلالنيويورصيةالص!ففيجاءالذيذاكلذعأالنقد

دعتالق،نيوريعطيك"و"ام!ي"و"بوممتنيويورك"

بنوعهذ.النظروج!،وأيد.اليهوديط،لدؤلاالاع!قرافالى

و!بئجافيصرمفويوردمنال!كونفرصنيالأعضاءخاص

حمل(مارس)ذار912بيانوان.015)وايزاكسونوعيلاير

باتالتأيدكلأميركافيالمسيحلكناشالالمحا!يا!لس

ووجودالسلام!ددوإثاالعسكرثالسيطرة!تهيالحكومة

تدخللتبنبسوريةةإثاالحركاكليوفقوا.المتحدةإلامم

!صلاالصحفبعضصوىتبوكحلصالسوحميلأني!إلجيوش

47()،*35!ع*،،،،،كح!!ا+ط!3!لمحا.4891.23

48()ح!لآ،حملا)،ولل!8.!.94474()!!كا.!01ءول3.لههـ

(05)3ء!!ءحم!3ول513كاثا،ء،ول!ء5+ه!+ءح!ه!+-800

هتول،ولأ+48912.9.
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الحضوهتشيسونالقاضيوصثمر.هاوار!-صكريبسنص!ف

بيانجراءمنبالراصةأميرقيالان!كلوالتحيمقلجنةفيمهابقأ

بوضوحمشكلأكاقالصهيوفيالضفطقوةباناءتلدفعد.اوستن

بصرفلكن.)51(اط!رجيةالاميركيةيىاسةكلخطرآ

يدل1648صنةالعامالتمليقفانابدبتالتي71راءعنالنظر

الاميرياال!ثمبانمم!سنةعثسرةاثنئمروربعدالباصث

)152إلندميمكثيرأعتم

اوعتنبيانبانقالواال!كئابانعامةدصورةالقوليم!كن

لمانهأووايزمنفيعكانالاميركطالرثيعىانكلبرهانهوانما

الصافىرةالأوامرنتانجمنقينبماكلالحارجيةنظارةقطلحه

تمليقكرومنوان.531(المتحدةالامملدىالاميركطالمندوبإلى

بل،اوستنبيانمنانزعاجأكلمايظهرلاالتطورهذاكلفثسه

ماعلمالرئيسانكلبرهانأكاتاوستناطقبانمزحانه

وفي.)54(كرومنسهاصةتفهمنفصهوايزمنواتوايزمنأراد

الابيضالبهتالىفأرسلسبققدكاناوستنبيانانالواقع

لروبرتالاميركيالرنيسمطونياحدوفال.عليهلملوافقة

الارتبا!قمنيالحارجيةنظارةموظفيكباراصدهكلنتوك

)51!ءلل!!،،ه8س!!"ء"!"ولكأ53مضه+ء!كاح!
،"حن!،!لم!8،ول،15.!!.3-أ

)52(يا+ع*+8-ع!،0،ء،ح!3ءولث!هقيولهولخا+ءول-380

ف!8ه"ولأ+-ههـ489.1.2

53()ول4،أءولول.!.345(54)ءلالالهللاهـ+ول،62،018.
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.)55(كرومنالرئيسرضكلىحازالبيان،نالمتحدةالاءمفي

يخ!براقروزتمنالةافمحامنثرومنابعا()مارصرآذار02وفي

ف!ن.1561اإدىالبعيدةالس!ياصأفيتفييريطهـألم،نهوايزمن

الوصايئبشأنالاةيراحانبفيثرومنزظرفياذناو!تنبيان

تانة-،الوقتفيوادعىاالضةسيملتأجيليأودمجرفىو5

يفسونأخذواالخارجيةزظارة!وظة!طمنمفررديئاث!ا-(

منوانه.)157أكةسهمءثمروعءنكاملفلبأنهاوتنبيان

انهالتقلإديةاطارجيةنظارةصياع!ةالىنظرآجيدأالمف!وممن

وايزمنانكرومنوأكد.النظارةنيالحالهذ.كازتاقيرجح

بايهمنتةهـيبأوصد.وايزمنلأناطةهـةكطقصد.ف!مالاقلكل

الاميركيةسةأبلينتقدالفرصةهذهيغتنم)!الصههيىنيينالزعاء

ذار912يان4وصفنفسهوايزمنانإلا.)58(،لاذعأانتقادأ

قد،ترومنالرئيسانكليدلوبأنه،)كراجعابانه()مارص

.،)95(اطارجيةنظابىةنيمرؤوع!يهايديمملىأهيتهازدادت

ريماالتأخير؟جلالمصممالتقسيمءثسروعصكنأفئغييرو"أن

الجيوشاستحمالضطرولازإلةلبتسيية-ديدةءاولةقتم

الوصاية،مجلسني(ألفيتو)النةض-قيرجدلااذالسوفماتية

آرتوأ.الابيركيةالسيا-ةوجهنيبيدةمشاكلآب!رقد

من2جدكبراعددأالاد!اريةالمشاصؤمنوالعديدالنظأمطصيعة

(65لمأ+3ولثط!له."،،26.

.261.!،.4""،(85)

قا(5)أ"لأةس!ق"،!أ،ش.77.

1(75)أط84.!.631.

(95)*أح،!!ل!)،!!.74هـ721.
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الموفففيالاسا-يةالمئ!كلةالتنفيذمشكلةتوبيم.المصاعب

بت.3ارتياطباييرثبطانإمث!ألمالاميركيالرنيسلحن

نورستالالىلوفيتروبرتوب4(مارس)ذار923وفي

تااوستنيتولانيم!عنأقي1القواتهيما!4تال-ؤالآ

الناظربحثولةداطاجةدءتاذاستةد.!االمتحدةالولايات

تالالذيترومنمعالأمر

اننا()صنقولالاجابةعليناكاناذايشمرانه...

-دو!الى...الوصايةانتدابتنصتنيصنسام

"06)مقدورتنا

عنيسأللوفيتيزالماكان(ابريل)نهسان4وءنذ

صديمها.المتحدةالولاإت-سهطيعالتنللةواتملوصةتعديرات

ضاصاجماعفيوالعسكرييناطارجيةمسكشاريكبارورأى

المنحدةالولايأتتفعللم)ذاالموففمنتصدوانبدلاررسباان

هذهبمثلللعياممستعدةغيركانتالبلادانبما/ل!كق،ضب(

الموقفمم!الهافظةبريطنياام!ننياذ34هـاقئرحاطركة

مشروعتبيالركلالاميربةالقواتكزدادانالىوصدها

فرنسيةالانكلوالوصايةانايضأوقيل96(.،)الالزاميالتبفد

.1)82الروصيةافططات!رنالحيدلة-جمنشأالاميركية

91بتإويخاوستنبييانببهبصالقالمامفةاثناهوني

فتثرحلمانه()مارصذار252فيترومقاعلن()مارسذار2

3)06(ا!ا!-047؟.،،،!+ها!!!4!و!؟ه
)64(.4أ!!041،

ثيم!كا!!!كرطحيمح!الأث،ء"9طع!هلاأ251ء.كايوأ
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الفراغالذممالملءمجهودمجردكانانماللتقحميمبديلأالوصايةنظام

:الانتدابانتهاءجراءمنفشأ

ةنفيذ.؟كنلاالتهسيمأناتضحانهالمؤصفمن

نأضذاننستطيعولا.السليلأبالوصانلالوقتهذافي

باستحمالفلسطينثمبعلىالحلهذافرصعاتقناعلى

المتحدةالاممميثاقلنصوصوفقأالاميركيةالجيوش

المملكةاعلنتوقد.الوطنيةالسياسالمتطلباتونظرأ

فىالانمدابعنالمخلىعلىالاكمدعزمهاعنالممحدة

ممليتضذلمرما(مارس)ايار15بتاربخفل!طين

ذ)دفيعامةسط4فلسطينفيتكونلنطارىء

ولسوف.والنظامالقانونعلىا!افظةتستطيعالتاريخ

الدماءفيهتسفكمسنطيرئرالمعدسةالارصنيبنزل

واسعفتالستكونا!نمةوالنثيحةالمنفوبنئسر

كافةزعدواهفتنتصثر،البلادظدكانبينالنطاق

التنالمواقبأوضمالىيؤديمماالاوسدالشرقالمحاء

.)63(والمالمالاهـةهذ.سلاآنيثؤلر

الامنمجلسالىالمتحدةالولاإتقدمتذللىعلىوبناء

يدعوالاول:يئقرارصث!روعي(مارس)ارة033بتاربخ

يطلبوا،ضرلترتيمابهدنةالامنبمبل!الاجتماع*دواليالمرب

وقد.الحموميةللجمعيااستثنائيةدورةيعدانالامنمجلسمن

ماأما0)64(يومينءضوننيالقرارفيكلاالامنمجلسقبنى

(63)40!.،كاس!43ط4891.26.(64)84!.1ولهلم!12،.489
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صيغةلوضعذلكبمدمحاولاتمنبالمتصدةالولاياتةامت

لمصاالاميرقيالجيوشتد%لامراع!عطتبينما-لد-اية

تأييدايؤصادتلم-ا!دفةعدمم!واليهودالههـبيقفق

منؤ-ثات!دورعدمإلىوزظرآ.)65(المهوميةاءميةفي

وباءتضروسصربفيوأيىو،المربتورطصكسسلايك

بالف!ثل.ا!دنةثأمينفيالامنمجلسعاولة

51بومباقنراب-باص.والاعتبىافانيلاسردولاظهور

ابالانتدلانهاءبريطانيا!دد-"(!الذيمآيوآ-إيار

مستقل.دولةلاعلانالاستعدادفيالص!وتيرنالزساءاستمر

ترقرالوصايةاةشاحكلالموافقةأليوديةالوكالةرفضترواذ

ني9!ومنالرئيسوايزمنواخبر1،،ئقباطة"المالم؟مواجهة

لهمدولةاقامةبين5ينصصرأليهوداختياربان(ابريل)نيسان

بهاتقدمالتنالمقرصاتك!4الموافةرفضواوقدانقراضهمرود!ن

.)166"الاميركطالوفد

قرر"الههوبا+ميةفيارصايئمئروعصنقانور!د

اررلهوذ)كاناعتبارمم!أليهوديةبالدولةالاعتراف!ومن

منكتابأالاميركطالرئإستاقى(مايو)ايار13وفي.الوصيد

ستبرز(مايو)ايار15ليمامنتصفعندبانهفيهيئبر.وايزمن

ولذلك.)167اليهوديةللدولةالمؤفتةالح!وءةالوجودحيزني

)65(علاف!)+4ولهه"!*3أ!3ءولءح!كهول،لأأ!ولء3أ*8!ة!!ه،،

،،،كهـة،5،!ولء3ولهح34ءها!،حء3كه،05130،3+،".!!ء

51،.21-ه

)66(،5+!!أءئلآ.!.474)67().84؟،.!476!؟

692

http://www.al-maktabeh.com



الاعتراففيالسباتةالمتصدةالولاياتدحونبانالائ!تراحباء

كانتا)فدةالولاياتانإلا.لأمالمفي."ديموقراط،باصدث"

اول!ناالوصايةوثروعالهدنةبمسألةمرلبطةرصيأكزالما

مرفطباعف،ركلمملىتفلبالمزلماودانيدمميفورد*رك

دائمادصالمملىكلةور!كانةمد،امنىابهذاالامير!لرئيسا

الةمنمقتن!ون،!ماوكرروظهرالديموقراطياطزببزعاء

.)68(لاالمفخا،تالاتني!ومنهزيمةسالسببالوماةقضية

رنيس.تولدمنفرانككرومناستقبل(ماير)ايار1،صباحوني

الثلابخاوالدقيقةعثرةاطاديةالساعةةاموفي.)96(برثثبناي

أليوديةالوكالةممثلاتينأليهوداستقبلذاتهأليومصباحمن

فيهجاءرحميأاعلانأابستينوقدم.الابيضالبيتفيبواشنطن

الواصديقةوالدةالسا!سةالساعةتمامنيالنورسترىا!صرائيلان

يغ-اتنيأءلهعنوعبرواثصضطنتوقيتحسببعدالظهبى

عثسرةاطاديةوالدقيقةالسا،سةالساعةتماموني.الاع!اتا.7(

الولاإتهانيملنالصحفإلىمقتضببيانصدربمدالظهر

71(..)الجديدةاصرانيللدولة،الفحليةهإلنلطةاعرفتالمتحدة

تمل!كثهالذيالاميركطالوفدإلىعندئذالرعمالةهذهوارصلتأ

إلىتسربتقدكانتانبعدلكنصكسسلايكفيالدهثة

هذابةضبولم،رحمبةغيربصورةالامرهذااضبارالوفد

)68(*ء*،،كل!311،353ءحمأ+ث!ءع!ول،489.22،

(96)فمأفاعول"،،1،!.18.

)هطبم(لا!ءول!ةة-!"،ه8ء!ا*،83،!ارس!)".ه،أأالأ*3464،كلا(

،ثحؤ)4891).71673()ط).44
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كضبفيتسبببلوحد.موةة،ويحرجالاميركطالوندأطداع

دصخريةكوباعنبلتالدكتورلاحظفلقد.المندربينبعض

مناصسناطلاعمملىيبدونوبولنداالسنوفساقىالالمحادممفلىق11

الككتور!رفالواثنطنفياصداثمنيحري؟االامبريه!ازفد

تدويلفيا،نبحدالمناذثاتكلانالظروفهذ.نييبدوبلت

االمحنمائجطانللاألفدس

دونباعرانيلللاءترافمرارهالىتوصلكرومنانويبدو

يهحءمركرومنالرئيسانويقمال.اطارجيةنظارةممرنة

المارث!مور(مايو)إيار14يرماالابيضالبإتإجماع

الجهوريةرئيسنسل!اريمنوغيرلموكلي!فوردلمزو!اولوفيت

ينبشبانهرأيه."عنصارثالوعتر.)73(سيهنحالاعتزاف،ن

منضرجافهو؟كنالسياسةأصاسك!ادطلةفيألاجمبت

يبدول!ن.نظرهوج!لآلامم!وافقكرومنبانثاعرأالاجتماع

نأإذجانب!مالى!ومنكسهواا+اوربةرئيسمسكثاريأن

الساعةبينالاسيهنح.باصرائيلالاعتراتإتيخربرلمطرضال

التعلإتوصدرت.نفسهأليومذ)كمنالرابه"والساء،أكامنة

برعءنالكتمانطيالحبرهذايةظباناطارجيةأظرالى

)72(4ء؟تولث!ها،ء*،3أ!!حول!ث!ولولء513133)*ا،ة!؟ه،،

ولعح431+هـه،،3عهحكا!!3س!ح!8أكايم338هول،لأ1051،ا!،+ء!م

?لمحا8"!ول3.

(73)،،303،حا!لأكها،*،!س!،،3،!.044.
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هنالل!رومنفهم؟)74(.لأنه71ضريئاطارجيةنظارةموظفي

طربقفيالوقوف،يربدوناطارجيةنظارةفيالموظفينمنعد!

ت،اءلنكرومنانالا،)07(،اليهو!يةبالدو!هالاعتراف

هذأفيرأيهمع2راؤماتةكتواوةنوواريئولوفيتمارثال

اسراثيل--طومةتطلبهانقبلالاعترافئنحولماذاالامر)176.

لمادقيالحطوةهذهل!كنيفسرهلملرومنالرثيسفاقالمؤقتة

اكقابامنقلاجهةمنمرةانتعا!اتأ،رتمثيللهايسبق

نيالمحروفةالمبادىءمعمنسجمغيربأصهالأمراعتبرواالذيئ

)7"(

عدماستمراروظهر.ليلينتالكتابفى؟8صراجع

الخارجىالضف!منتخوفهاوالخارجيةبنظارةترومنثقة

الاصولالىاللجوءدونمكدونالد.ججايمسعينعندما

)يونيو(حزيران22فىاسرائيللدىمفوضوزيراولالمتبعة

الرواب!الىنظراالتميينهذاعلىلوفيتاعترضوعندما

قال"اخرىاسبابالىونظراوالصهيونيةمكدونلدبين

ترومنالرئشىانماذلكمنبشىءعلمعلىيكنلمانهكليفورد

الخارجيةنظارةيريدوانهالامرفيبحثأييريدلابأنهاخبره

اليومذللثظهربعدتصدربانجانبهامنبالحملذلكتتبعان

.ا؟،صفورستالمذكراتمنمقتبى"ابالتمييناعلانا

)75(

التصريحهذاصحةمنللتحققالكاتبمحاولاتتثمرلم

هذهكتابةوقتكانوااسماؤهمذكرتالذينجميعلان

الطبية.المعالحةقيدالسطور
(67)ح؟.،،!ث!"*ةأهس!،ءا،5!ثا،،كأ61.10نم(لااولكم4911!)"

!!.928-له05
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)(177صيةمايبلولدا

اسرائيلبدولةالاميريالاعثرافدللةد-.الاستنتاج

الاساسيالهدفبتحقيق"صههونيةالمنظمةبنباححقثتهصاكل

السنواتضلالبانهالقوليم!نالواقحونيبلتمورلهطط

ارئيقةتلفروحدظتبلتمورمخططوضعتلتاتياالست

صلبفيالس!اثيجبةوأنواعالوسانلوبمخنلففعالةبصورة

المتحدةللولاياتاطارجيةالسياسة

وصدةهددبمضالاصياننثاالذيالدافياطصامانومع

كاثمةيكنلملأنهفائمأظلالاساسيالهدففاقالصهيونيالممل

مم!الصعيدسواةالصهيونيةالسياسةاستمرتل!د.بثأنه%لات

واالايحابيالحملبراسطةإما،الدوليالصعبداوالةومي

!ءالحاحمةالستالسنواتتلكتلال)فعهلاطكيمالسكوت

الىالعالميةلاصهيوف،انتقالف!نالظروف3لقا"ةمنالافادة

االبلادنلكلكسبجبدآمدروسةمحاولةالمنحدةالولابات

يمالسيا-يةءؤسماثاطريقمنبالهملوذلكالصهثيوفةجانب

اتحدةاالولاياتعطف،ن،معلم!ا)!هثيونيةالزعامةوكانت

وقتيحينعندماالحرببرهدماعالمفيقصوىكليةأذوهـو

نأمم!دليلأ(ارض!كانالمتحدةالولاياتنحو.الاتيوهذا.العمل

لكن.فالنطالواسه"الماقيالمهونةمصدرإلتصدةاالولاياتفي

انهايضأقصدهاكاناميركانحوا)صههوزيةالزعامةاتج!تبينما

صسبلذاكاالاءيركيةالصيمنيةادارةفي،رزأدورآددب
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الصهيونيةعنممثلينوجودضرورةصسابالطوارى.مجلس

نيالصمعورنشوءام!ئيةالفروريمنجقلبيآسميهالفنا!ية

!.نضاضةأفي،فمإنالاتيركيينأفصهاينةنفوصق

يةأليهوتمنظماتأرىء"أجهزة!الطؤ-امجلسكسبانوبمد

يغملئدرياأضذماقىعأمشبوفةبرصأئلافابنبهألاثنركية

الفرصا--"،-ؤأن*أزدوالفالمياالصيمنيازغامةقياقلبلاغماد

اعالونن!ئ!وءفيلسببالطو7زىهمجلنىضلقنيساعدتالتن

ناومع.الامبركبةالصهبونبةلمضلحةنوبنهالىالأمروأدى

فانالصيمنيةللقضيةبهاررف،الروصيةالزعيمبكلوايزنن

سيطرةالىأدىبربطافامعماانفاقالىالوصولفيرغبته

رتةدم.الحكوء،!داقةكلتتكللمالقالاميركيةالصهبونية

القريباستقبلافيبلتهورنحططلمحقيقبأء-لصافرالدكتور

الداظيةاميركاباصةمن.الافادةيستطيعبرانهمنهاعت!ادأ

المض-دةالولاياتكلالصهيونيبافىططالةسجفرضلأجل

منعددبهةبل-لةرد!دانومع.اتدةاالامممم!ودالهالي

كل4891وصنةصت"4791احداثبرهنتفةدالصهاينة

حكهصلامة

غير!ونهبرغمانهالىع!لفرجهودفياحذسندانو؟-طن

النظامأصولالفهمتماميتفهماتاصهتطعفعدإ،ولداميركط

نامه"وءد(.الديموةهـاطتمفاعيلنيو7منالاميريالسياس

والفهةط،العامالرآيبرةوةدم!ا5اوالسيما-اتوضعالام!نني

ثوني2الصاتدماطو.لائموفىي-و%اخاالىساةرانصرف
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ؤيخ)-تمابرةه!فيزكلنذإإ"روؤ،الوصا:لتتافمنءددورةفل

ا)فةطحمننوع-اقأ!ساةرفي-حيةالاصيراهـ"إ-."ليدالتقا

بالاطإحسماهفيو.ثةاوملااذ"دهـ!قيري4الاوزةرس31يملم!

ءيملزا-إةرضارءكيةءيرلااكاوءةطا؟سزةراحوابإ-لماءلى

ءبة!صو1،--إ-باحنيزاسر؟تواروالالشرايريلا!انيا)ص"صو

ةءمر11ءلىالأمران!،:"فههـةررتأ

رساحوزةأصاذبمناع!صميوز""الاءدافاخأيصدان-)وءع

ا!2-إث:"إمنخ!لا"ث!ثز"-!4باءالاءيمر؟-؟شاواطحومة

ل!لهوا9يبمزأ4ليف!اكان-دإخأث4!ءذبان،قرارايربطمم!ؤطهو

الذيزي!ةوريإءظيماا)!هـءهيأ"طفاإلىفه،لافإفةواخرى

ةالف،ا!-لمريط!ادالاتف-اياكل*ت؟ءيخاالا!مه!ظماظ!ره

ا؟مردهـمهـ-"اتمم!!فيهـلساءدالاخرا)ظروفمندد%ء

ص،
تمستازقاشإثراإتةحلمرافييفىوهـرا-ي-الاله:صهـااؤ،،ةوقا)!5

كلع)الاسي؟ة1زحناإن،نازء4وإ،ءظهـه(آدورلهبالاءيركل

ارزيئا-"!نالاكليرمنفييرإل!ةعهد(اه!ذوة"مهرغيران!ا

ءو-ودز"اث"دو-جاورضءار؟ة!ططاهجما!ت-لءنافيو

(.آ-جمدا!!ىهـاليت،-دكلت4ةرر11اد-!ية)-دألضة-،صيمفي

كلةباينل!في؟؟ظإرا)بثةظرأق؟حنا)ص،ثوز""يىؤأداندوبر

نءاوصيحءوذفءننا-مانهامايري"الاياتةإ)ءدا-هـثمن

ذهةماةةلي3-الاص"ة!دؤاار2!آرصدكلء%ا"جمأتردفءو

سهممها4ا!!اتتاالص-طإاصاأالتيدة111ا-إشاهاءيرةيروال!الهوامل

-موهـاوأةلموهااصا)تردة111وءجما،أرادوهالذيا)ةاابفي

،02كا-الأصركطفةالصه503
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كازتمهماط-ائلدونذهبتودم-2لكا؟تلولاهاوالتي

"قيإةجعةاالاحداثان!!انوءأ،ةدر3ازلومن.دارءة

روباار،ود!."صجماأنكادتا)قييئالهثسالقرنفيوةت

باتانفس!متةالص،1اءترفدولة،-ودفيدببتا)قيءي

يروتةرالةو!--"السيادةحيةل!من،بطفيتاءظر(اتثءل

رةريرفيهرهةيرالذيالةهـنفياهذ-رىولةرر.)78(المصير

االجدل:ليةلابانها)!ير

ناحتى؟بيربنبإحالتياراتته5؟يعاديرتولقد

يوينبت.ازءكزبة%هـواج!هوومالىوايثيراناسقطإءوأالص!اينة

استضدتمصالأقيأت!لضءكاا!ولانمنبالرغمانهايضأا؟ولا

وعدمالاءتصاضمنآءإدارسدبهـةدالاتر"!ةطجماعات

الا!يركية،كلاصةلأض!اطإرءامةبصورةمملتفاقد،الرضى

اميركاصياسةبانمة-نعانهمعلأص!ءونيةتتقدانيهفيوءتا

اففلبذلكفافهـتافلاسدولةخاقس!اتةداطارجية

ك!ائصاتقادهءريو-"أنبأ:ة!طاك-دةالولاياتمصادح

اأسمامارأي

كرعىاتبهالمسممناو-وهاال!يرالاءيريالنظامفي

اد!لمةةوالار!!اديةوالا-غاعية4ولأةوبالديأ.ةالجاعات

ماوءالي(ب!ا4اطاصالا-تةاءةمن!ةدارعاطا!"12مصاط

(افبالمس!لمممرانهالاواللادإحءصاافضلثلا!اتدءي

(87)ولحلأث!،!ا3ول5ء3!احا3،،،!،هثعا3ص!!ول34لماا38ثه"!لاول،ا

،،*ءلاتا335ول:الاأ!حول)3411كهس!0.،9491)،!.22.
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در--ةإلىتةسلنقرارس"-يرذاصالحاهذهزثادكفيان

للنظمةبالنسب"واططر.الاكثريةمصالحالأقلسخطيرة

ساتان!،كان؟ء"الاهيربادياصةمفىفمافملتكاالص!-يىنه،

المصاحةمنكهيرجزءايجهةمنمة،وتايةدونالواقعفي

مصالحور؟-اةالنفطاحالمطانرانالن!3يمكنولا،المامة

الاميركيةاطار-.ةفينظارةومؤردكلاالد،يخيةالارصالياتبىض

لمالجاعاتهذهفانذلكرمعمماكسةءواملجميمأكانت

اوجايامفي-!اإؤيدفيمنكبيرعدداجتذابفيقط-ة-ح

ثههـفلالا)ههوميةاررميةفياةصو،تاا!رءلىمث9انجا-3

عدديوجدانهومع4791ءام(نونربر)الثىانيؤشرفي

فا!مءربيأصلمنا)-جدرينالا!يركيينمنبهيست!-انلا

حيثمنمنقسهونلا!ملأ!ياينةنف-اهمطكألةيث!لونلا

المنظ.ةاتمنجديأاطوف؟كنلافأ،الدينه"امتقداتا

الضروريالانضقادفوءفيالب+ااالنظرزيجرولايوف،2المه

الا!والوءلمكمةاومةتصادفلالانهاالد؟وقراطحطالنظامفي

لأثابتوالمرءىا)كافية

بالمعتقدخطاوانربرطت،الياسيةوفتلأص!انوبما

جهل!يالاميرلعامالرأيءندافافيسببة،كاناليهودي

بانهرةصرقدالقبولعدمالالسببيكنلموانت!ا7ادعايقبل

التحديدهذاضدماطديثالضاردخظروفوفي.لاصامية

ا-!الشفنا51لوالاضرىا؟43ومن،آبد"صماينةاغراض

تظ!رالايم!ن-"ثدةجدردوايةداخليةتطورات-دوث
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اطالار--هـذاؤ،نكىيةالا!يرالهلملاد!ص!!"فيأن!االصلم!وذية

،آ-ةيرسفءؤانهوهتبينةدولأي!و!د-4ا)!*!فةبرينذةسه

-دببدإلىء-ؤو)!نكانراالاءيرك!في3،يخنةائصإن؟اا،ن

.آكضيرءاه،مزءتدؤ-لاسمرلةدوتزاللاا-رافا!ولادةءن

-اصث=صما؟نابهـوالاذ-كالهـذا!ما!دإلىيردلوكلا

ءودةءثية--بوقدبرلموم!وكإلىوايزكأحار.يمب،رمث

دةفلاز،إلىوايزمناثارذةد.افلسالهإلىا)ص!هـيرنيالزء"يم

يأءلانهالتهءوهمنوثكطء9ةإؤوا--تاهـدالتهستمرلمومامثال

يرد)هـة-دمةبلا&فيبلومكلالات!لص!نالافيي!ونأن

رة!ىتماذ-")ايزمنو!ثي،اقباإصهاباع!لاالهةإبفياا-اءدة

كأ4ر؟ولألذيرة-،الارتهصاطأوهـف.917،)د"12لإا.بئ

2-م-؟سافياءيركاي!ودلي-ير5؟جماءهـاهدصم!ب؟4--لمر

فةظايدونوزة!!تهـا--اغاإشاطرون!اامماإةالاكلكلعطاصا

.(08)"رومثطلاءووا

(97)كالأح28ثح!ولول،ه!51ه+،*فى!4891،16،3أ!ه*ه

!!9ء33.

(08)*حم!5ح5"اء،ح533.3.
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أذار8-،ريغ-سك!سنهنرييرمعاتمنمثتضب

،491عام(مارص)

لأنمتثرقأالجرريةرئيماسكانار-ء9اطزظارةمنب!طاح

الذيكالكتابي!كونانيرجح)كولمالليتومالىكتابيأصم

علىماكاويوكان.فلسطينبمسألةيتهاقف!ا(رلمومالىارصل

لاقيذلكيفملألامنهطلبتوقدالكتابيهشرانوثك

او!تاللتىينالكوذمرص؟ةقيرنيسيمعالمحدثانأردت

هذاظيرب!دالامرذلكفيانةمرتلذلك.فلسطين-فب"أليهما

ضدبر!لومكانةقد.موفمهفيكاقظنيانواكتشفت،اليوم

نيبانيمتالدانهوقالوالاعلانبالنثمربعدالأ.هـفمايريك

.الا-نبصدنتدخللماذاالأمرعلىالسيطهـةاللجنتين!طتاام!ن

باتايض(بلوموأخبرنية8اواةاكلءذاءلىءواةقواني

فيءساةاءيسيوملهماجماعما-ليهةدون1)ي!ودالص!اثة،

لففمحاولةممانااءتبرإءوماممتاباذلكنشردماواذا.واشذطن

الذيارجلوهوءلىب!.ذا-تا.؟خهيرساتبرتويقد.اجتماء،م

ء-لىم!ناووادقالموفوعهذا/صمأنورلية241سر"-رك

؟ا!
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اوذ.ليفيا)هـمودا-!اعبه-د-!ال!لتابنشرعدمضرورة

دأز"وداكبرلمومدءاتيا!ظمرابهدلا-قو-تفيانهإلااستا.لمر

ؤثسهء-دماوا=بامنيرىز"و،1؟إص"انكئابيهـهـاءةأءاد

الأةفلة-4الراسخ4رأهـومذاكاناذااز،لهدقات.اطلا!!

فيوانني--!،ءلىوليطلممهشخصبااء،وربةبرنبسيحةمعان

داعضةلأنبالواني.علإ"هو!اءلىا)وفعسأبةيالأهئاءهت5

ء-لىليسراالاخرفيوبر-عاء،ورلي"رئيسوان=فءلىباز"

ءلىء،دؤ"الذيسنديردورذ!ثماطبرصظالأءر-ركوقد.!ق

ؤ-2-اثةلمهكلوفعا)"مودفد="ارةامرذؤ4وجودا!ى.لتج

اصتو.الا!ير؟-ياامموذةرسإمجاساءضاهض"؟-اءدة

فطهـسنبيرأ!ةالواحدثتصأعالك،--""سماحفياؤمن

؟سألةية"اقؤ-جماا*-دةالاولاياتوالاءلاماكثمرسياتءلى

ثلمهـث-اطخلالبكاما،ااإسألةتحركتوؤدك!ذهحسا-"

ءلىلمارشاءزمبرةفللكوذؤهـآساكةتءةد!ا(يراؤ!ر)

رز"تاتءتدئذلي-هـقفقد.المثيوخبلس،اجنةالاجماع

،-لموممناشارةء:دازفيبر"ثكلأمنفيوفحانهبريثالأءر

بهضءداءاالا-مةالىدالذهابلأ-دا!م!حلأأءلىعازمأ؟:ت

هئاء1فياكن.م3الياطا-آدءتاذااطربيةوزارةفياإوظةيخا

ن؟لي-ة.عاطفورمنهوطابكلإرثالوراء؟وناليسعىغهابي

سريا-ظعفيب!ماإوثوقالا-نةمناءضاءضمة"ةاثمةو!فوا

دتة--سالاجنةاءضاءعبرلىقرليهـ(وجدوصولهولدى.،لاةاية

ويرصنعاهـ"شصلماأساسوءلىاطال،طب""المحمصألةأخهار
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71تالمسببةقصتهبأصرارباحالمستضمفيناءبناءالأضاهمن

نثرمنفةكاناذابانهواعتقد.الحاربيةلنظارةمتاعب

طوآفبلمنرسالتيلشرتغانيحب،الناصيةهذ.نياثصياء

يخاطالبالئرسالتنثرمعأ1قبلىمنوليسصو!للي

ممل.بايآالقياعدما؟فضلبأنأعتقدلكنني.كلسالي

-2-

)مابر(ايلر8كتارمخيلولمصولالىليبسيلوكسرسا!ه

.!ا!91م!نة

شخصى

:سولعزيزي

اءطيكاتوهو(كصديق)لكواجبأعليباناعتقد

ءامةبصورةوألي!ودالصماينةبينالامورعليههيلماتعديري

المهمومن02اللبنةفيالانالناثمبفلسطينالحاصللقرارإلنعبة

الشخصي.اهآهكالثاأتوصلاليالاستنتاجاتتيراق

وبصورةلامرابادىءفياةهـارباالشتصيلل!باتصايتعلقفة،

رانعأأموتةائتتهالذيالموتفكافىالجلساتغضونفيضاسة

جانبأالقراروضعانمنذلكنعليهأليهو!موافعةأم!رمما

باني!ثعرونالناسباتوقدخ!!مو!أ؟وأيز!ادالامتماضاخذ

ردىولقد.للقراروأدالواقعنيهرانماالتأجيلكلالممل

.كقةءو
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ظهرتانكضيننيانههوا،نالمنثثسروالاهئبادالمام

كلالىقتطيلةتمملالواقعفيبمنتالقرإرمما!ا!لوافقبمظهر

انساتكلجعلكلءممبفئأكلساصينفيانهويقالي.وأده

صاولصإلفعلفانلا،اليضيلأكهير!ضديغأكنتإنلثيعتقد

نامعتالبذامنذالاصالةهـأرمحلليحلمهدلقراراقحام

استعحلتوانك،الا!ليالقرارابطلتملوكانالممذلالعرار

فهبانهفوعدتلكسبقالذيالأمر،اللبنةفيالتصويت

مجلسفيبهاذفسهمالجهوريونيتةدمانمنضثيتلأنكيكرن

سوىللبنةأقنراح!لتأجيل-في/02ضذ.تصويئ!يكنو!.-النواب

حقالبذايةمننفسكأصلتأنتالواقعففي.رحمية،درة

بهاقامتالقاللئيمةللناوراتالمصيبةالا،متلدضلالالنهاية

الانطباعاتهذهوبسبب.القراروأدمم!مصممينكانوامنقوى

"شيمةالىوقد!مضدعثهم،نكالصهاينةزمماءمنعدديشحر

انة-،الشموربهذايشهروقوا"يع.؟يرى

جرىل!نسلفرالدكتورتدخللؤلاانهبعينأاءلمواني

المضصرم.الث!هرفيءاردنص!كوارمدل-ونفيضددعامهبوم

!ف،الموقفمنكث!يرأمسض،ءصافرألدكتورفانوإ،ن

امرآكاناللجنةفيصوت)كيكونليماةكرإعك،نيثمر

معصصولهكلىايامبرضمةازقضىاءبحدذلك-دثاذءفىذيأ

البياتوهوالجهوريةرؤيسمنصرصريان!وايزالدكتور

لكن!"سكريالهدتل4كافاابطالفيآكهيرساءدالذي

منأيامدضمةبمدجماءوقداللجنةفيالمنتظوءيرالاقتراع
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سياسيأاث؟رهفرصةالصهايئةلمحنلناقتاحأنالهيان.وقبل

جمهنطقلماالمطمىالدمةكلأنجطالتقريبأعلوالعدس!عدنفي

.،.لأالجلاريةرنيس

اثدالجهوريةرنيىموقفإنهو71ناطالوواقع

!سلا،مضؤقتينيلمظيةكانمماتوكيدأوأفلكوت(

اصابيعوضعةضيهـمدء-نجهادلىالذيالصصة!البيانإلى،لنظر

كليوافقانهبةؤنه!طتينكلعندفا"علقألاويل:بيانهكل

.الصكريموقف

نيالاسثسلامالصهؤنيةالزعامةبننلتظرلاانوطبيمي

على3ضطرأيش!كل6بموثفالقبول3تحتطيعثلا،ااوةفهذا

والتص!يال!،الماتهاالس!لمتةالاثصهرتلالى*-ئينافائأئدةكل

ووزأرة،ألاتلدونالوعودمنحناكلمصنممةالح!ومة

المستصراتوزارةب"قاءتالتنبالأهبأميام9قئمشمرةاطارجية

رئيسان"والنةوسفيأ؟ثرالذعركليبهثوما،اللإيظانية

محددأأبتأشيئأيعولانفيراغبءيريبدونفسهالجهورية

وبنظرة.لمتطلباتنا-دأصيريهوامرفيآمؤكداووصطثنأ

منحعيقه،عاصفة"بوبءن/ءةلتنه(ارانيإوهفاالىاقب4و

لي-*لةفروعالذيالأمراطكاومةكلوالسخطالانتةادات

؟-حداقصىإلىءلائمغيرسنمثبرهوانأأنتو!لماأدراكه

المةءلة.اجةاطرالش!ورثلالتدثاذا

قيالاهيأتذونوم،يرهـيصاذا!!أالج!وريونويمم

وعوداعط-اءام!!منةيا.-داتص!الىالةف-ةلات"،ل
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غير.منأكثرالهتملومرثحم.ذلدكلعازمونومسخية

دأبيدأمتضمنينبيانينواصدرلهصبقالجهوريةوئا-4لمنمب

نطاقكلوستممل،اتهـىبيا،ترلجتبمهما،الصهيونية

وبوصصطنوفيلادلفياوثمي!كونيويوركفيأليهو!بينواصع

الانتخابية.اطثها،نوغيرهاوكايفلاند

هذ.جراءمنصمبموقففي-لفرالدكتورباتولقد

الىتقريه(!طيأاكتسبهفدالجهوريةرفيسوكانالتطورات

عامأبياثأسافرالدكتوراصدرسنينمةتمرةفلأول.بنبه

مم!ا،تيحمللكنهايا..ومادحأالجهوريةرثيسجانبفي

الادارةاقالهتملفنالا-نالأكلورهي؟"ازنيالاصتةشاج

فيتحقيقلأ-!و!ي"شمبلمساعدةاطلاقأشيئأتفمللناطاضرة

"ناصبةلايهودلمحيا!اارسالإلااللهمفلسطينفيالمادلةصقوقه

الدكتورصوتانتمموأنت.أكثرلا!ضهـلا-!نمناعيادم

انهعنهمههـوفوهو،ث!مبنامنعظيهةاقسامفيسلةهـمسهوع

ثدضلانق!لهيسبقلمالواقعوني،السياسيةالا-زابفوق

قضكنابانءامأاةتنعفاذا.كهةالاميرلاب،سيأالثؤونفي

الامر.فيءلمنأالكلامني!فلقيتردواشنطنفيادرة،كبشهي

23يوميواشتطننيصينمةدمهمأمؤتمرأانالىاذكردواني

يل!!ودمنبرو.عةلاثماية5زس-اءوسيحضره.(مايو)ايار24و

الحر!ةبها4ال!اةالطوار!ءاعمالنيااسا!ين!نالاميري

فلسطين.قراربروزقبللهماجماع2خرعقدوقد.الصهيونية

هوومماالوقتذلكمنذحدثعاتقرير3يلإسيرفع7نوا
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!لسالففيذيةاللبنةرئيسوبومفه.حكومتناموقفن71

رة-ععاةرالد!ورمنسيطلمبالا!يريا)صهيوفيلأطوارىه

وللمملسيقولهلماومضطهـبصثيرأقلقوانيالتقريرذلد

.ن71ءليهي5ماكلالاحوالبعيتاذاقلدسيتكالذي

القيا3بضرورةالسلطةذويتقنعانعليكيتحتمرأدففي

1(مايو)ايار42و23يوء!يالمؤتمرموعدصلولقبلمابههل

والدكتوروايزيلدكتورتأكيداتالجهوربةرني!أعطىولقد

تثرشل.مستراسثثارةبمدإحمهبيافأسيصدرإنهصلفر

البيالةهذايصدرإناقناعهالجهوريةرئيساصدقاءكلفي!رلب

الانتدابتحتاليهوديالشعبطةوقبالنسبةومحددأصريحأ-

قطعالذيبالوعدالاميركيةاطكومةعلاقةصيثوعنال!بريطاني

فمندما.ذلكوغيرالطليقةوالهبرةأليهوديةالدو!هصيث!من

الى،اللبنةمنبالحروجلاقراريصمحالنوعهذامنببياتيدلي

الحقالاميركطةالشمب.عليهالتصويتالىيصارصيثالهلس

الموضوعفيلل!كلامشوقوهو،الموفوعهذافيالرأيابداءني

المسكريةاطبةد؟اصديتفهمولم.بقولهمايسخلوان

ءيبرر.مالهالمصكرفيالتدضلبانالافتناعكلاصديحملفلم

قتلالىيؤدي(يونيو)حزيرانبمدماالىالحملهذافتأضر

اطا،توالادارةالاميركي!لناليهو!بينالطببةالعلافاتجيع

صاليأ.

تية2لأ!اسثتقبلهاانكمننعلأالانطباعاتبهذ.اتقدماني

نولهانباخلاصعليدوألحروزفلتولا!ارةلكصديقمن
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الممبق.ونفكيرداهمامكاصاتالانكل"ت.

(الامضاء)

ليبسيملويى

-3-

رجمه3الث!هوخعفسعضيروانجئرالىلورىار!ك!ا-

.4591مصدة(نوفبر)الثافيئتثر3

واغةلر:الشيخعزيزي

لجنيواعضاءيزؤنمالدكتورثمرتلفونيألم-أشرت؟

لعلافاتال!ثؤرناللبنةالفرعيةاقرصنهالذيالنصبأنالتنفيذية

مفولآ.يكؤنولنفطيزلاع!راصمعرصاطارجية

فيوذلكعتهنصخةهذأمبملمجدؤن3متقخنمنؤفيعوفذ

االبنااعضاهبفض-وجهات"تظرعلىللاستبابامحاولةسبيل

مسودةعلىالنعليقاتبعضأبضأهذامعوأرفق.الفرعبة

المعرصةاالتنقيحاتوعلىالفرعيةللبنةا

الصهبونيالطوارىهمجلسفبلمنالمددفلبلوفدوعمبذهب

بغ.الإلصالوسيحارلاالاثنين+صباحائنطنوإلى

(لامضاها)

لطلورركرا
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المقترحالملقحالنص

(النوابمجلسووافق)الثيوخمجلسديرافقأنهررلذلك

المشاصلصلهذ.بثأنالجهوريةرئي!ابدإ+الذيالاهمامكل

فىوالهمعنفوةهااصنحمالنيالمتحدةءاللاياتتستمر،نكلبوصي

لدضولمث!رعةفل!طينابرابتبقىكاالنهاتصقالانتداب

اكاأ!ابوداتصىجتىل!يارتط!الىيجريةأليهود

يعيدوايوالتنميةللاستممارال!ملأالئيصةولتاحألاقتصادية

ديموقراطيةصدولةاليهو!يالئمبقوميأوطنأفلسطينانشاء

بصرفالمساواةفدآمم!باط!وقمتمتميناميعفيهايعيثى

والممتعد،.يبضعنالنالر

اثموريةرئيسابدا.الذىالاهماممم!يزايخنتئ1-5

،ا*.كلالمثافي.صلني

رئيمىبهقامماكلالموافقةابداهكلاع!رافىائيظمرولا

يلوافمةمم!هذابقتصرأنبئ!رطاعالمنمؤخرأالجهرربة

آلموافعةان*هورالاعتإهـالسمانه.المشكلأصلفياهمامهكل

!شفرقرقدا!ثلطا،ألتح!يقلجنةكلالكونفوشمنالمباضرة

للوقفأمضزيكونمما-اصثهرعدةالموافدةهذ.صدور

--5الصيمل!

.،الإتتدابوولةءمعإلنفوذاستضدام5ء:2

فاصمعمال.،السكال!ديخل"منبدرلآالمبارةهذ.لكرح

للايضاحماصاجةثمةإن.اذيرصمتبولكر7،!ي،كلة

.المط!بهوليس"الحسحريالتدخل،نخاسةبصورة
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الجهو!ممشوالمتضمنةثةدمفيماالمقرحة.البديلةوالمبارة

عليه.مهشض؟اذاممنىايمنخاليةالديبلوماسهة

حدودامصىصقالديارتلكإلىءريةأليهوفىءخول،-3

ع!طن،سليحداقصىإلى،لحبارةفا.،الافتصادثةام!لماثا

الذممأالشرررتلض!ل!داثاحئوضطرةالغموطىغامف"كل

تنسيربأيذلكرفيرالام!قفةعط،مجريةالد!ولكلفيص

اقنططمنآكثيرللحدلؤضذاليالاعتراضاتسبلمم!تةهـيبأ

قبيلومنآمفرالعبارةهذ.ادضالومثمتبر،اليهوديةالهبرة

صيثمنالتفضيلمننوعابةاهكلىالاصراربقيفاذا.التحتز

توجبالمهاجرينمنالمزيدواضذالاعآيمابممليالبلادمةدرة

الهبرةتحديديمكنبموجبهالذيالوصيدالمعياسإنالتوضيح

اعطتهالذيال!و!للتفسيروفقأوذلك،الاقتصاديالمقياسهو

ويلبني.الانتدابقياممدةطوالالدا"،الانتدابلجنة

الافتصادية!اتالام!هذهلتفصصفصدثمةليسانالتوضيح

التنمية،"كلةاءضاليققرحنفسهالسببولهذا.ضيقأتفصرأ

.،للاصنعمارال!ملةالفرصةونناح"الكلاتبعد

وطنأ"فلسطينانشاءيمضدواكإ"اطتاميةوالجثه-4

جلةمقبولهكير،ديموقراطيةكدولةأليهوديللشعبقوميأ

الصيمني،الموففتحسينعنالبعدكلبميدةفهي،وتفصيلأ

الكونفرسنيقرارافذالأيللوقف-ئمحاكسةثكلاوهي

آفت.-وافنربعرارالمحروفال!رارفيجاءولما2291آعا

الانتدابصكنيوردتالتن،قومي"كلةمنهاسدطتفدد

032

http://www.al-maktabeh.com



تتضمنفهيهذامنا؟ثرهومالكن2291آعاقراروفي

عربه.ءولةكنمحدودةكبقمة*ديقوميرطنممنى

ءونإفت-واكنرفرارنيالوار!النصببقىانفامالذلك

باعاءةلهمبسمحبحيث"التاليالملترحبالنصتسلبدلاوقضيير

ديمقراطيةكدوالهأليهوديالشعبالقوميالوطنفلسطينانشاء

عنالنظربمرفالمساواةقدمعلىباطقوقالجيعفيهايتمتع

.،والممتقدالجنس

الىوؤ!الامهيا!ماب"الفقرةهذهانفيهثكلاوىا

مجهو!أ.تمثلمدآف!الوار!ةالاقتراصاتن،1عامةبصورةنقول

لاالذيئاللبنةامحضاءبمضنظروجهاتاستبابةفيجبارأ

آفت.-واغنرقرارصينةمجبذون

الشهوخعلسعضوالىنيومنايما!ولمنسريةملكر-

.7591عام(مارس)ارأد1،يتاريخغكراو

صحومةفشلانالقادريئالمراقبينمنال!عإيئنظرني

ببدوفلسطينفضيةنيتقدآاياصرازنيافةالولابات

كمص!ةالقضيةهذ.معالجافيالصادةالىبالاكريةيمودان

اميركية-الانكلوالملافاتباتيعنالبعدكلوبحيدةمنعزثه

اطكومةالبريطانيةانفيهث!كلاومما.الادنىالئ!رقومشاكل

المنادباتالافتراصعلىبناةاذنفتسكلالالمجاهبهذاضاعرة
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ولنفطيرةمضا!فاتلهتكونلنفلسب!إمرفيالبربطافي

الولا،تموتنطا؟ذاءموقنهاكلا؟ثص!لطمنبئكلذيديؤد

اطحومةتسساليالحيةالقضابامقنضيةايةولإيتحد-

بشأ!ا،الإميركيةالمساندةارالممونةمحلىإيا-!!دولالبرعلانية

ورفضأشما!أيبريبانيشيء؟ضرايمن.أكربفسرنجذا

./المت!كررة!ومنالرثيسلمتطدباتالانصياعالبريطانيين

كيرالأمرهذانيأميركاجهو!ئبصأنا!تملمنويبدو

الاموكليا.وعندماإلحاربيةوزارةت!ررلممامثمرةوغيرنجعالة

ضذمناوضإتنياهدافهامنكواصدا؟مرهذاحرر:ادضال

ا!بفهذا.الاضرىوالدولبر!طانيامعكلايهومالتنواعط

الدوليةاالملاقاتفيومألوفطبيعي

ولنذكلر.الماضيفيالانحةالفرصمنكبيرعدداهلولقد

علىاطصولالام!نني-كان:اثعالهسبيلكلهنامنهائلأتأ

اساصكلتمامأصبيةبصورةالمرنجتةالدولمنمهمةامتيازات

اطلفاهز!دبئلأالمم!يزلمحاوكتللةالدؤذكانتماعئدالتعؤ!مق

نيوكات،الحربسنواتمنا؟ضيزةيكةضلالالغربيين

كلالبريطانيةالحكومةمناضازاتكلاطصولالام!ن

مم!اطصولنيبريطانياركبتعندماايضأالتبويضابس

،اسمكلال"كلوضارجهاالمصحدةالاسفىالاممركمهالمرافعة

المؤافة-ةك!اطصولافتملبنكانانه؟.الاردثثبرقي

أليهوبإوروبامئ!رديلهبرةفلسطاياالوابفتحنيالبريطانية

امير!قرصمم!الحصولمكشوقةبربطانياكانتعندما
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النرصتلل!منإلاناد-برهـينم.دمميرهااعادةنيبصاعدها

مض.ف!،اثثهاخرىفرصايةمنولاالسانحة

نظرأضذ!راعطنرعمنجديدةفرصةا!نظهرتولعد

المتحدةاولاإتلهلالبريطانيةالجبهيممةتبذيهالذيالههو!الي

بقيت،التنالا!نىالثبمقإ-فيإ؟بئيعةالاربهص!إطاتتحبلكل

هذ.فان،البريطانيةألإيكلاطرريةبهاتقء،ملعاا،بئصتى

لف!انضروريكهذاأمرأيخملااناصاسمم!مبن!هالالماما!4

فلو،ايضأاميركامصلحةريهعامةبصورةالدوليالإيتترار

الاممرجممالمملافيصجبحانهإلااطالوايمهوهذاانافرضنا

كاهلفيءاليبففيف،ي!بالدبرجةالابرليصمؤولالمطلومي

الاقتصاديةالممونةفانكلذللأزفىمداطها،تصانبيأ-بريطانيا

بفضلتصبحالاقطارلتلكالمتحدةالىلاإتستمنحهاالتن

وبريطافياالافطارتلديخأالقاثمةوالنقديةالتباريةالرتيبات

المظمىلبريطانياالدولارتبادلمصا!رمنمهمأمصدرأالعظم!

بريطانيا.اقتصادانماشنيمباثرةمسامةةلك.فيسام

صصومةلىب!انةامأالمناصبمنيبدوهذاالىفنظرأ

وهذا،الجاريةإلمفاوضاتفل!صطينقضيةالمتحدةالرلايات

تتعلقالمطلوبةالاميركيةالارثباطات!امتمااكثرمناب

فانالصحفنيوغير.ليبمنواللاأص!ارو؟،الادنى،لثسرق

وثيلأارتجماطأالبعضببمضهامرتبطةالادنىالصرقكلئا

!*المشاكلهذ.بمعالجةالاميركيةاطكومةت!كتفيالاوبنبفي

بعملالقيامصكومتنامنالطلبالممقولمنوليس،صدةكل
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المنطقة-لملاا-شاءمنواحد-!ءفيادضعلاست!رارصاسم

تعتبرفاثانف!هاإنطعةامنآضرجزءفيالثماهلعلى!غمبيأ

تمامأ.مرطىغيرذلك

بهذافلسطينقضيةالمتحدةالولاياتصكومةام!رتواذا

-ب!اآالثيامناالمنتظرالجديدةالارتباطاتإلىونظرأ-الشكل

ستكوتالبريطانيةالحكومةبانالاعتقا!المصولمنفانه

قبل.ذيمنأكثرللامرراضخة

قضيةاصالةفيبريطانبامنبدتالتيالاضيرةالبادرةوان

فهي،اطجةهذ.صحةنيتؤثرلاالمتحدةالاممعلفلسطين

.،درةمجردمنأكداطاضرالرتتفيليست
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!رت
متدمةه

11تمهيد
32ا؟ميركياواليهودبابلنمورنحطط:الاولإلمصل

54السياسيةوالجبهةآالعاالرأي6الثاؤالفصل

449137السياسيةالجبهة"الثالث!ألمصل

501روزفلتوادارةالصهيونية8الرابعإلفصل

151ييالأمرالمامالرأيالىالصهاينةنداءات:الخاسألفصل

45191-47لرومنوصكومةالصيموفية:السالسالفصل

236التةيم،ريخ:السابعالفصل

275التقيمبمد:الثامنالفصل

903ملاصق
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